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MENSAGEM DO PREFEITO 

 

A Prefeitura Municipal de Bragança, dentro do propósito de 

fortalecimento do turismo local e desenvolvimento regional, vem, por meio da 

Secretaria Municipal de Turismo, com este Plano Municipal de Turismo 

consolidar as diretrizes e estratégias para a implementação da Política 

Municipal de Turismo, de modo a ordenar as ações do setor público voltadas para 

área e otimizar os recursos públicos para o fomento do turismo. 

A finalização deste plano é uma vitória, em uma trajetória que contou com 

diversas reuniões da consultora da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da 

Pesquisa — FADESP, contratada para conduzir a elaboração deste documento; 

com a equipe técnica, e; a realização de uma oficina com os conselheiros que 

compõem o Conselho Municipal de Turismo de Bragança — CONTUR - e os 

empresários do trade turístico e de uma reunião, no dia 29 de outubro de 2020, 

para validação do mesmo. Passos importantíssimos para construção coletiva 

deste documento que envolve e impacta toda a comunidade. 

Este plano que é essencial para a continuidade das ações de gestão e 

planejamento do turismo em Bragança, a permanência do município no Mapa do 

Turismo Brasileiro e a captação de recursos federais traz a intenção de impactar a 

atividade de turismo no município de forma positiva ao consolidar a vocação de nosso 

município para o turismo. 

Neste cenário, a construção deste documento, não apenas de intenções, 

mas como pretensão de ser uma ferramenta, que, por meio de suas diretrizes possa 

consolidar as ações do turismo nos próximos 4 anos, para estimular o setor, 

fortalecendo o município como destino turístico qualificado. 

Deste modo, a concretização deste documento confirma o compromisso 

desta gestão com a certeza de ser o município de Bragança referência em destino 

turístico que se destaca, por ser patrimônio natural e cultural, e fortalece os laços de 

responsabilidade e empepho com a população bragantina. 

 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 
Prefeito de Bragança 
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INTRODUÇÃO 

Os planos, programas e projetos são documentos primordiais para o 

planejamento turístico, neles estão registrados os objetivos, as estratégias, os 

métodos, as atividades e os recursos que se organizam para causar efeito na 

qualidade de vida de diversos grupos. O plano é o instrumento que expressa, de 

maneira concreta, o propósito geral do planejamento possibilitando a programação 

das ações e das atividades necessárias para a sua realização. 

O Plano Municipal de Turismo (PMT) de Bragança busca criar estratégias para 

diversificar e expandir a oferta e a demanda turística do local, em um planejamento 

que seguirá as premissas da sustentabilidade e favorecerá o envolvimento 

comunitário para o desenvolvimento organizado do turismo. O estudo é de grande 

relevância para o desenvolvimento local e também para influenciar os municípios de 

regiões próximas, tendo o turismo como protagonista. Entre os benefícios trazidos por 

consequência do desenvolvimento turístico está o aumento da renda, a criação de 

novos postos de trabalho, incremento das atividades de proteção ambiental e cultural, 

ressurgimento de festas tradicionais etc. 

O planejamento turístico do município de Bragança baseia-se em políticas 

públicas de turismo que considerem os aspectos social, cultural, econômico e 

ambiental. Tais políticas têm como marco legal a Lei nº. 2.649, de 5 de janeiro de 

1988, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e 

Turismo; a Lei nº. 3.491, de 10 de abril de 2001, que dispõe sobre a Criação do 

Conselho Municipal de Turismo; a Lei nº. 3.876, de 6 de novembro de 2006, sobre a 

Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável; a Lei nº. 4.335, 

de 10 de novembro de 2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Turismo; e o 

Decreto nº. 045, de 28 de fevereiro de 2019, que nomeia os membros do Conselho 

Municipal de Turismo. 

Ressalte-se que estimulando o interesse no diálogo com as comunidades, setor 

privado, setor público, sociedade civil organizada, entre outros, pode-se elaborar 

estratégias para o turismo municipal observando-se os resultados futuros. O objetivo 

geral deste trabalho é estudar os componentes da oferta e da demanda e identificar 

produtos turísticos que possam agregar valor ao desenvolvimento do turismo de 

Bragança. E, ainda, apresentar estudo-diagnóstico da situação atual do município e 

propor estratégias de ações ao desenvolvimento do turismo local. O PMT de Bragança 

terá cinco anos como prazo de validade, contados a partir da conclusão de sua 

elaboração. 
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METODOLOGIA 

O PMT de Bragança teve como metodologia as atividades tanto de gabinete 

quanto de campo. As atividades de gabinete foram caracterizadas por levantamentos 

bibliográficos, documentais e na internet. O trabalho de campo foi realizado no 

município de Bragança, tanto na zona urbana quanto na rural, onde foram realizadas 

pesquisas a fim de coletar informações referentes ao setor de turismo e suas 

interfaces locais (Figura 1). A pesquisa qualitativa utilizou um roteiro de entrevistas 

(Apêndice A). As cartas imagens foram elaboradas por coleta GPS e imagens de 

satélite de laboratórios brasileiros. Como pressuposto teórico, a metodologia foi 

conduzida pelos conceitos do planejamento estratégico. 

 
 

Figura 1- O processo metodológico 
 
 

 

 

A criação da matriz de hierarquização de atrativos se propôs a levantar e 

analisar os atrativos e produtos turísticos da cidade de Bragança e será 

pormenorizada em subseção específica. A análise dos atrativos turísticos ocorreu em 

dois períodos, em novembro de 2016 e janeiro de 2017. Assim, o PMT de Bragança 

se desenvolve em duas etapas, a saber: o diagnóstico e o prognóstico. 
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PARTE I – DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

 

 
1 HISTÓRICO 

De acordo com Pará (2014) a origem do município de Bragança está ligada 

com a história da conquista da Amazônia durante o Período Colonial, sendo os 

franceses, por volta de 1613, sob o comando do conquistador Daniel de La Touche, 

os primeiros civilizados que exploraram as terras do atual município bragantino. A 

localidade encontrava-se situada à margem direita do rio Caeté, mais próxima da 

saída para o Oceano Atlântico, local de uma aldeia que era habitada pelos índios da 

tribo Tupinambá. Anteriormente, os franceses haviam conquistado o Maranhão e com 

o intuito de aumentar seus domínios na região, La Touche, também conhecido como 

senhor de La Ravardiere, mandou seus homens adentrarem o território amazônico. 

Os primórdios de Braganca remontam a esse episódio, onde os franceses 

tentaram organizar o primeiro núcleo da colonização na região do rio Caeté (ou Caité 

= caa + y + eté = mato bom, verdadeiro, na língua tupi). E prosseguiu então para o 

vale do rio Pará e, mais adiante, ao rio Tocantins, buscando firmar sua tentativa de 

dominação nas áreas de posse da União Ibérica na América. 

Neste mesmo período, os portugueses estabeleciam expedições que visavam 

acabar com as posses de franceses, ingleses, holandeses que haviam fixado bases 

em boa parte do litoral da colônia. Nesse contexto, aconteceu a expulsão dos 

franceses de São Luís, com a expedição de Alexandre de Moura, que determinava a 

ocupação das terras do rio Amazonas. E foi neste período que a expedição de 

Francisco Caldeira Castelo Branco, iniciada em 25 de dezembro de 1615, penetrou 

no Rio Pará, e adentrou a baia do Guajará, construindo um forte militar denominado 

Forte do Presépio, em 12 de janeiro de 1616, fundando a cidade de Nossa Senhora 

de Belém. 

Em 09 de janeiro de 1622 o território do município de Bragança que fazia parte 

da Capitania do Gurupi, foi doado pelo rei da Espanha, Felipe II, ao então Governador 

Geral do Brasil, Gaspar de Souza. Segundo Bragança (2013) os momentos iniciais da 

formação da capitania foram difíceis, principalmente porque os índios que serviam 

como mão-de-obra foram praticamente exterminados pela guerra contra franceses e 

holandeses, pelos males físicos e doenças dos europeus, além de serem alocados 

para um trabalho obrigatório junto aos primeiros colonos. 
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Ainda segundo Bragança (2013) em 1633 Francisco Coelho de Carvalho, 

governador do Maranhão, solicitou poderes sobre o local para doar a área a seu filho, 

mas Álvaro de Souza, filho e sucessor de Gaspar, recorreu à posse das terras à corte 

de Madrid, reclamando seu território diretamente a Felipe IV da Espanha, que resolveu 

a questão da posse junto a seu Conselho, dando definitivamente a Capitania a Álvaro 

de Souza, que tendo a posse das terras garantidas, fundou a “Vila Souza do Caeté”, 

situado ao lado direito do rio Caeté. E em seguida, após a criação da “Vila Souza do 

Caeté”, ocorreu também a fundação do aldeamento São João Batista, pelos padres 

jesuítas que lideravam índios tupinambás. Contudo, a vila com dificuldades de acesso 

e comunicação com Belém, teve sua sede transferida para o outro lado o rio onde já 

havia o aldeamento. 

Em 1753, o governador Mendonça Furtado comunica “[...] a escolha da 

povoação de Souza do Caeté como um local de antecipação para o projeto como uma 

primeira vila oficial. Fundando naquele território incorporado ao Estado português uma 

Vila com o nome de Bragança. Daí em diante a Vila Souza do Caeté passou a chamar- 

se Vila de Bragança” (BRAGANÇA, 2013, p. 15). 

E como parte deste projeto, uma das providências para a nova vila foi a vinda 

de 30 casais de açorianos para povoá-la. Como já existia o aldeamento indígena que, 

conforme comunica carta do governador e capitão-general Mendonça Furtado ao rei 

D. José I em 11 de outubro de 1753, sustentaria as relações de trabalho suplementar 

para a agricultura e transporte (terrestre e fluvial) de produtos da lavoura para Belém, 

por isso também foi criada uma escola de língua portuguesa para facilitar o contato e 

a comunicação entre portugueses e indígenas. Do mesmo modo, mais tarde 

povoadores espanhóis e nordestinos fixaram-se no município. 

No entanto, a fonte anteriormente citada completa que apenas em 1854, 

através da resolução n. 252, de 02 de outubro do referido ano, a vila tornou-se cidade, 

por determinação do Presidente da Província, tenente-coronel Sebastião do Rego 

Barros, com o nome de Bragança. 

De acordo com Bragança (2013) a origem do nome do município vem da 

Sereníssima Casa de Bragança que desde cedo se tornou a casa nobre mais poderosa 

do reino português, devido às políticas de enriquecimento de Afonso, seu primeiro 

Duque, que soube se tornar um conselheiro imprescindível e tio favorito de 

D. Afonso V, em Portugal, essa dinastia de Bragança foi a quarta dinastia de reis 

portugueses que reinaram entre 1640 e 1910, devendo o seu nome ao fato de seus 

membros deterem, como título principal, o de Duque de Bragança. 
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Outro marco histórico de suma importância foi a construção da Estrada de Ferro 

de Bragança, iniciada em 24 de junho de 1883 de acordo com Pará (2014), que tinha 

como objetivo, fazer de Bragança um grande celeiro para Belém, terminando a sua 

construção 25 anos depois, tendo vivido Bragança o seu período áureo na história do 

Pará depois de inaugurada a Estrada de Ferro Belém-Bragança, no ano de 1908, em 

que ela teve vital importância no progresso do município, mas que em 1965 foi 

extinguida sob alegação de prejuízos. 

A partir do século XIX até a década de 1990, o território de Bragança sofreu 

sucessivos desmembramentos, para a formação de novos municípios. De acordo com 

Pará (2018) em 31 de julho de 1856, através da Lei n. 301, parte da cidade e 

desmembrada para a criação do município de Viseu. Em 11 de março de 1879 pela 

Lei n. 934, outra parte do território e desmembrada para a criação da cidade de 

Quatipuru. Em 29 de dezembro de 1961 por meio da Lei n. 2.460, ocorreu um 

desmembramento para a criação do município de Augusto Correa, antes distrito de 

Bragança denominado Urumajó. Em 13 de dezembro de 1991, pela Lei n. 5.688, o 

município de Bragança teve parte de seu território desmembrado para a criação do 

município de Santa Luzia do Pará. Em 29 de setembro de 1994, por meio da Lei n. 

5.858, Bragança teve um novo desmembramento de suas terras, para criar o 

município de Tracuateua. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Bragança está localizada na Região Geográfica Intermediária Nordeste 

Paraense e na Região Geográfica Imediata Bragantina1, no estado do Pará, Latitude 

01º 03’ 13’’ Sul, Longitude 46º 45’ 56’’ Oeste, fica a 19 metros de altitude em relação 

ao nível do mar (BRAGANÇA, 2016). Distante cerca de 210 km da capital do estado, 

sua área territorial é de 2.098,144 km², segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2018) é o 82º município do estado em extensão e possui uma 

população de 113.227 habitantes de acordo com o último censo realizado pelo IBGE, 

em 2010. 

O relevo constitui-se de áreas planas, íngreme e acidentado (BRAGANÇA, 

2016). Segundo Pará (2014), o clima é tropical - quente e úmido, a temperatura 

permanece elevada em todos os meses do ano, resultando na média anual de 27º C, 

sendo a média máxima de 33º C e a mínima de 18º C, com precipitação média anual 

de 2.086 mm/ano. O município dispõe de diversos tipos de solos tais como: latossolo 

amarelo (predominante), podzol hidromórfico, concressionário laterítico e gleisalino, 

os três primeiros ocupam aproximadamente 85% do território municipal. 

Em relação à vegetação, predominam na região três principais tipos de 

vegetação, são presentes: Florestas de Várzeas, Manguezais e os campos naturais, 

que ocorrem em toda a orla atlântica. 

O município de Bragança é banhado pelos rios Caeté (principal), Chaú, Cipó- 

Apara, Jejuí, Jenipau-Açu, Jenipau-Mirim e Chumucuí, que podem desaguar nos 

campos naturais, no rio Caeté ou no Oceano Atlântico. Existem cerca de 23 km² de 

rios, sendo o mais importante o rio Caeté (Mapa 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 As Regiões Geográficas Intermediária e Imediata são as novas denominações, respectivamente, para as 
extintas Mesorregiões e Microrregiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) criou um novo 
quadro regional brasileiro, com novas divisões geográficas em 2017. 
IBGE, 2017. Divisão Regional do Brasil. Disponível: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do- 
territorio/divisao-regional/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=sobre> Acesso em: 16 mai. 2021. 

http://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-
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Mapa 1- Município de Bragança 
 

Fonte: Cruz, Lima, Miranda e Souza, 2020. 

 

 
3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

3.1 Evolução econômica recente de Bragança (PA) 

O Produto Interno Bruto (PIB) do município de Bragança (Tabela 1) apresentou 

crescimento a cada ano em valores absolutos, porém com relação à participação no 

PIB estadual vem apresentando pouca evolução durante o período entre 2008 a 2012. 

Há um crescimento econômico da região, pautado principalmente pelo setor de 

serviços que vem contribuindo com os maiores valores adicionados (Tabela 2) para a 

economia do município. A estrutura produtiva ainda está predominantemente ligada 

ao setor primário, com ênfase na agricultura, extrativismo com forte geração de renda 

através da pesca, além da pecuária. 
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Tabela 1– PIB do município de Bragança - PA (2008 a 2012) e participação percentual em 
relação ao PIB do estado do Pará (2005 a 2012) – (R$ mil) 

 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Bragança 

(PIB) 
347.312 383.574 453.074 513.262 580.491 

Pará (PIB) 58.518.557 58.401.830 77.847.597 88.370.610 91.009.014 

% 0,59% 0,66% 0,58% 0,58% 0,64% 

Fonte: Datasus, 2016/ IBGE, 2016/ Pará, 2014/ Pará, 2015. 

 

 
Tabela 2– Valor Adicionado Bruto por atividade econômica no PIB (2008 a 2012) – (R$) 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Agropecuária 51.423 46.647 54.950 62.731 76.667 

Indústria 32.936 34.465 46.713 56.170 57.654 

Serviços 248.369 285.990 331.750 372.536 418.727 

Impostos 14.584 16.472 19.661 21.825 27.443 

Total 347.312 383.574 453.074 513.262 580.491 

Fonte: Datasus, 2016/ Pará, 2014/ IBGE, 2016. 

 

 
Pode-se notar também o aumento do PIB per capita do município (Tabela 3), o 

que não necessariamente aponta para melhorias na qualidade de vida da população, 

uma vez que se trata apenas da divisão simples do número de habitantes pelo total 

da produção do município (agropecuária, indústria e serviços). Entretanto, cabe 

destacar que, em média, no período entre 2008 e 2012, o PIB per capita de Bragança 

foi 58,76% menor que o do estado do Pará, indicando que não está ocorrendo 

evolução econômica do município. 

 
Tabela 3– PIB per capita de Bragança de 2008 a 2012 - em unidades de real. 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Bragança 3.279 3.583 3.993 4.474 4.997 

Pará 7.993 7.859 10.259 11.494 11.679 

Fonte: Datasus, 2016/ Pará, 2014. 

 

 

3.2 Perfil econômico setorial do município de Bragança 

3.2.1 Setor primário 

Com relação ao setor primário, destaca-se a cultura da mandioca como o 

principal produto de exportação do município de Bragança, sendo o 5º maior produtor 

de mandioca do Pará (Tabela 4). Segundo dados do IBGE (2016) com safra de 

aproximadamente 183.260 toneladas, registrados no ano de 2015, estando também 

entre os dez maiores produtores de mandioca do Brasil. 
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Tabela 4– Participação do cultivo da mandioca no Valor Adicionado Bruto da Agropecuária 
de 2008 a 2012, referente ao município de Bragança-PA - em (mil reais). 

 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Agropecuária (VA) 51.423 46.647 54.950 62.731 76.667 

Produção de Mandioca (mil 

reais) 

 

15.470 
 

8.190 
 

12.168 
 

26.754 
 

42.415 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 

Mandioca - área colhida (ha) 7.000 7.000 8.000 9.800 10.500 

Mandioca – produção 

(toneladas) 

 

91.000 
 

91.000 
 

104.000 
 

127.400 
 

157.500 

Fonte: Pará, 2014/IBGE, 2016. 

 

A origem da mandioca remonta ao sudoeste da Amazônia e seu cultivo foi 

disseminado como alimento pelas populações indígenas desde a Mesoamérica 

(México, Guatemala) até praticamente toda a América do Sul. Atualmente, o Brasil é 

o maior produtor mundial da raiz. Segundo Bragança (2013) a mandioca é a cultura 

pioneira da produção agrícola familiar e também a mais constante em toda a trajetória 

do município, sendo a principal fonte de renda das comunidades rurais de Bragança. 

Além da contribuição econômica da mandioca para o município, também vale destacar 

a importância que a mesma tem para o turismo local, em que algumas atividades 

foram realizadas para agregar na atividade turística de Bragança, como a 

Rota da Mandioca (Figura 2). 

 
Figura 2- Rota da Mandioca 

 

Fonte: Laboratório do Sabor, 2016. 
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A farinha de Bragança é um produto originário das terras dos Caetés, com 

tradição secular e práticas ligadas a identidade de seu povo. Após um processo que 

perdurou cerca de 09 a 10 anos envolvendo várias etapas e diversos atores, no ano 

de 2019 foi elaborado um dossiê para que o produto fosse certificado pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e em 18 de maio de 2021 foi concedido o 

Registro de Reconhecimento de Indicação Geográfica à Farinha de Mandioca de 

Bragança. Assim, em 2021 a farinha de Bragança recebe o selo dessa certificação, 

que deve ser utilizado por todos os produtores dos municípios de Augusto Corrêa, 

Bragança, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viseu que estejam produzindo nesses 

locais. Ele garantirá aos produtores dos referidos municípios a segurança da 

procedência e valorização de seus produtos, protegendo e abrindo mercado. 

A indicação geográfica é um elemento inovador e que agrega valor aos 

produtos turísticos da região bragantina, especialmente, ao município de Bragança. O 

selo da certificação reforça a qualidade, originalidade e difusão do produto turístico 

bragantino (Figura 3). Tais condições refletem-se no espectro de distribuição que a 

farinha vem ganhando em ampliação de mercado (Quadro 1). 

 
Figura 3– Selo de Indicação de Procedência e Certificado de Registro de Indicação Geográfica 

Fonte: Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, 2021. 



11 
 

Quadro 1– Comunidades produtoras de farinha de mandioca em Bragança-Pa 
 

Produção por 
quantidade 

REGIÃO DO CACOAL: Alto Urumajó, São Raimundo, São Francisco do 
Gonzagas, Santo Antônio dos Monteiros, Santo Antônio dos Soares, 
Jarana, Andiroba, Tauari, Genipau-açu 

REGIÃO DO MONTENEGRO: Km 12, 18, 23 e 26 do Montenegro. 

 

Produção por qualidade 
REGIÃO DO CACOAL: Alto Urumajó, São Raimundo, Miriteua, 
Enfarrusca, Araçateua, Jararaca, Camutá, Vila-que-era e Santo Antônio 
dos Monteiros 

Principais pontos de 

venda 

Feira livre de Bragança, Comércio dos bairros de Bragança, Feira da 25 
de setembro (Belém/PA), Feira de Batista Campos (Belém/PA), Feira do 
Telégrafo (Belém/PA), Comércios varejistas da cidade de Belém. 

Fonte: Bragança, 2013. 

 

Vale destacar as outras produções agrícolas que são realizadas nas lavouras 

temporárias (Tabela 5), em que se tem a mandioca e o milho como os principais 

produtos tanto em produção quanto em geração de renda. Em relação as lavouras 

permanentes (Tabela 6) do município, o açaí e a pimenta-do-reino são os principais 

produtos produzidos e, consequentemente, aqueles que trazem mais divisas para a 

economia local. 

 
Tabela 5– Produtos das lavouras temporárias 

 

Área 
Produtos 

2015
 

colhida 

2016 

(ha) 

2017 

Quantid 

2015 

ade produ 

2016 

zida (t) 

2017 

Val 

2015 

or (mil rea 

2016 

is) 

2017 

Abacaxi (x 1000 
- 

frutos) * 
1 1 - 30 30 - 62 68 

Arroz (em casca) 60 60 60 60 60 60 46 61 67 

Cana-de-açúcar 5 4 4 100 80 80 10 8 8 

Feijão (em grão) 630 450 450 491 495 810 1.036 1.911 1.751 

Fumo (folha) - 5 5 - 4 4 - 24 32 

Malva (fibra) 75 100 100 53 53 53 104 137 133 

Mandioca 11.900 5.010 5.010 183.260 75.150 75.150 41.234 36.938 31.699 

Melancia - 25 25 - 375 375 - 281 276 

Milho (em grão) 900 900 900 648 810 810 433 762 533 

Fonte: IBGE, 2018. 
Nota: Abacaxi a quantidade produzida não está em toneladas, a quantidade se calcula multiplicando 
por 1000 frutos. 
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Produtos 
Área colhida (ha) 

(t) 
Valor (mil reais) 

Tabela 6– Produtos das lavouras permanentes 
 

 
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Açaí 40 80 80 240 480 480 415 932 1.172 

Banana (Cacho) - 20 20 - 300 300 - 699 750 

Coco-da-baía (x 

1000 frutos* 

 
- 

 
80 

 
150 

 
- 

 
480 

 
830 

 
- 

 
314 

 
637 

Laranja - 30 30 - 240 240 - 320 210 
 

Área 
Produtos 

2015 

colhida 

 
2016 

(ha) 

 
2017 

Quanti 

 
 

2015 

dade pro 

(t) 

2016 

duzida 

 
 

2017 

Val 

 
2015 

or (mil re 

 
2016 

ais) 

 
2017 

Pimenta-do- 
- 

Reino 
15 30 - 48 60 - 842 525 

Fonte: IBGE, 2018. 
Nota: Coco-da-baía a quantidade produzida não está em toneladas, a quantidade se 
calcula multiplicando por 1000 frutos. 

 

 
Com relação à pecuária, pode-se conferir nas tabelas abaixo os rebanhos 

existentes (Tabela 7) dentro de Bragança, além da quantidade produzida e o valor 

gerado por meio de produtos de origem animal (Tabela 8) no período de 2013 a 2017. 

 
Tabela 7– Pecuária: principais rebanhos existentes 

 

Rebanhos 2013 2014 2015 2016 2017 

Bovinos 24.868 25.688 25.676 27.094 29.928 

Suínos 3.450 3.208 3.817 3.900 4.300 

Bubalinos 633 588 452 577 636 

Equinos 419 2.100 1.950 2.090 2.591 

Ovinos 489 275 578 533 560 

Caprinos 120 196 102 104 115 

Galinhas 25.730 24.800 32.050 33.450 37.363 

Galináceos 159.820 152.500 212.815 227.834 258.073 

Vacas 

Ordenhadas 

 

472 
 

453 
 

451 
 

540 
 

591 

Fonte: IBGE, 2018. 

 
 

Tabela 8– Quantidade e valor dos Produtos de Origem Animal 
 

Quantidade Produzida Valor (mil reais) 
Produtos 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Leite de Vaca (mil l) 186 178 179 207 226 325 339 357 414 453 

Ovos de Galinha 
78 

(mil dúzias) 

 
76 

 
88 

 
90 

 
100 

 
565 

 
364 

 
633 

 
647 

 
662 

Mel de Abelha (kg) 20.960 13.000 14.200 7.550 19.970 238 117 126 82 208 

Fonte: IBGE, 2018 
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Um ponto a ser levado em consideração é com relação ao mel, sendo este, 

outro elemento que está sendo trabalhado com qualidade e potencial para ser um 

produto turístico, através de visitação aos produtores. No extrativismo vegetal aponta- 

se para um crescimento no valor gerado para a economia de Bragança, através da 

extração do Açaí e de produtos relacionados à madeira, como o carvão vegetal e a 

lenha durante o período correspondente de 2013 a 2017 (Tabela 9). 

 
Tabela 9– Extrativismo vegetal: quantidade e valor dos produtos da extração vegetal 

 

Produtos 
 Quantidade Produzida   Valor (mil reais)  

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
ALIMENTÍCIOS           

Açaí (t) 24 28 32 60 65 35 47 58 117 130 
MADEIRAS           

Carvão Veg. (t) 146 146 148 150 135 118 110 118 105 108 
Lenha (m³) 26.000 25.500 21.000 25.000 24.000 442 434 378 500 480 

OLEAGINOSOS           

Tucum           

Amêndoa (t) - - 10 9 35 - - 20 14 18 

Fonte: IBGE, 2018. 

 
 

No que tange aos produtos Oleaginosos, um grande destaque em Bragança vai para 

o trabalho realizado pela Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares dos Caetés, no qual 

produzem óleos essenciais (Figura 4), hidratantes (Figura 5), polpas de frutas, farinha de 

mandioca, feijão vermelho e branco. 

 
Figura 4– Óleos essenciais Figura 5– Hidratantes 

 
Fonte: SECULD, 2018. Fonte: SECULD, 2018. 

 

 
Já no que se refere ao extrativismo animal, de acordo com Bragança (2016) o 

estado do Pará se destaca em termos de produção, principalmente no tocante à pesca 

marinha, e exportação, em especial de peixes e crustáceos congelados, sendo a 

pesca artesanal, responsável pela maior parcela do desembarque pesqueiro e da 

geração de ocupação, emprego e renda. Ainda segundo Bragança (2016) estima-se 

que a produção estadual de pescado gire em torno de 150 mil toneladas, com cerca 

de 90% sendo oriundo do extrativismo. Tradicionalmente, os municípios com números 

mais significativos, são: Belém, Vigia de Nazaré e Bragança. 
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Em Bragança a atividade pesqueira é de suma importância para a economia 

local e regional, pois a pesca artesanal “[...] é a forma de extrativismo mais acentuada 

na região do Salgado Paraense e ocorre tanto no estuário do Rio Caeté como nas 

áreas costeiras próximas” (LOPES; TOURINHO; GARVÃO, 2015). As embarcações 

utilizadas na realização da pesca na região bragantina são: montarias, canoas, canoas 

motorizadas, barcos de pequeno porte, barcos de médio porte, barcos industriais e 

embarcações tipo geleiras. 

Dentre as localidades que assumem papel de destaque no desembarque de 

pescado em Bragança, estão: Ajuruteua, Acarajó, Bacuriteua, Caratateua, Castelo, 

Tamatateua, Taperaçú-Campo, Taperaçú-Porto, Taquandeua, Treme e Vila-que-Era 

(Mapa 2). 

 

Mapa 2– Bragança com as localidades pesqueiras 

 
Fonte: Vando Gomes. (Carece fonte) 

 

 

Segundo Bragança (2013) a produção obtida pelos portos da região é 

responsável pelo abastecimento de pescado na cidade e também de outras regiões 

de estados como o Pará, Maranhão e Ceará. A produção pesqueira anual em 2012 

no município de Bragança girava em torno de 4 700 toneladas (Tabela 10). 
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Espécies 
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Tabela 10– Desembarque pesqueiro no cais do porto de 
Bragança em toneladas – abril/2006 a abril/2007 

Período Toneladas 

Abril/06 32.791 

Maio/06 55.490 

Junho/06 64.192 

Julho/06 149.501 

Agosto/06 153.498 

Setembro/06 143.222 

Outubro/06 81.570 

Novembro/06 83.470 
Dezembro/06 90.108 

Janeiro/07 27.589 

Fevereiro/07 54.319 

Março/07 68.826 

Abril/07 49.867 
Total 1.054.443 

Fonte: Bragança, 2013. 

 
 

A seguir serão apresentados dados sobre a aquicultura no município de 

Bragança referente a produção no período de 2015 a 2017, em que se destaca a 

produção do Tambaqui, Tambacu e Tambatinga, no qual esses também obtiveram o 

maior valor gerado (Tabela 11). 

 
Tabela 11– Quantidade e valor da produção na aquicultura 

 

Quanti 

2015 

de produ 

2016 

zida (Kg) 

2017 

Va 

2015 

or (mil re 

2016 

ais) 

2017 

Tambacu, 
1.350 

Tambatinga 
4.000 6.000 11 30 54 

Tambaqui 3.150 11.800 14.500 27 106,2 137,75 

Pacu e Patinga - 600 - - 9 - 

Piau, Piapara, 
- 

Piauçu, Piava 

 
500 

 
- 

 
- 

 
7,5 

 
- 

Pintado, Cachara, 

Cachapira, - 

 
 

125 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

2,5 

 
 

- 

Pintachara, Surubim 

Fonte: IBGE, 2018. 

 
 

 
3. 2. 2 Setor secundário 

No setor secundário, dados referentes ao Valor Adicionado Bruto (VAB), mostra 

que a cada ano há uma evolução com relação à contribuição da indústria na economia 

do município (Gráfico 1). Entretanto, Bragança ocupa apenas o 32° lugar no ranking 

dos municípios que mais contribuem no PIB do Pará no que se refere ao setor 

industrial, em que nesse cenário vale destacar que a indústria do pescado contribui 

de maneira significativa para o crescimento dos números desse setor. 
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Gráfico 1– Participação da indústria no VAB de Bragança-PA 
em (mil reais) 

 

Fonte: Pará, 2014; IBGE, 2016. 

 
 

3.2.3 Setor terciário 

Em relação ao setor terciário, este apresentou a maior contribuição no PIB do 

município, em 2012 representou 72,13% do Valor Adicionado Total (VAT), constituído 

principalmente pelo comércio e serviços (Tabela 12). Cabe destacar que, 

comparativamente, o setor terciário foi o que mais cresceu durante o período entre 

2005 e 2012 (162,81%). 

 
Tabela 12– VAT por setores de atividades em relação ao PIB total do município de Bragança-Pa, em 
milhões de reais 

 

 
Ano 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Crescimento 

entre 2005 e 

2012 

Bragança 

(PIB) 
232.518 273.713 316.689 347.312 383.574 453.074 513.262 580.491 149,65% 

Indústria (VA) 26.330 29.861 30.760 32.936 34.465 46.713 56.170 57.654 118,97% 

Serviços (VA) 159.328 184.538 222.057 248.369 285.990 331.750 372.536 418.727 162,81% 

 
Ano 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Crescimento 

entre 2005 e 

2012 

Agropecuária 

(VA) 
36.780 47.374 50.809 51.423 46.647 54.950 62.731 76.667 108,45% 

Fonte: Datasus, 2016; Pará, 2014; IBGE, 2016. 

 

De acordo com Bragança (2013) o município recebe um fluxo de turistas de 

forma sazonal. A sua alta temporada ocorre nos meses de fevereiro quando é 

realizado o Carnaval, julho na época do Verão Bragantino e dezembro quando 

acontece a Festividade de São Benedito. Pode-se incluir o Círio de Nazaré, que 

acontece anualmente no segundo domingo de novembro, sendo um evento gerador 

de grande fluxo turístico em Bragança. 

56,171 57,654 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

46,713 

32,936 34,465 

2008 2009 2010 2011 2012 
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Enfatize-se, entretanto que é o fluxo de turistas de negócios que vem 

contribuindo de maneira mais significativa ao setor hoteleiro da cidade. A taxa média 

de ocupação mensal dos hotéis registra cerca de 50% em relação ao número de 

Unidades Habitacionais (UH) disponíveis. Destaca-se que o público gerado pelo 

turismo de negócios pode representar uma oportunidade para fomentar outros 

segmentos turísticos e movimentar a economia local através da utilização dos serviços 

e desfrute dos atrativos da cidade. 

 
3.3 Perfil econômico espacial da área 

A área de unidade territorial em Bragança é de 2.098,144 km², e levando em 

consideração a zona rural, esta é caracterizada principalmente pelo cultivo da 

mandioca, que utilizou 11.900 hectares (ha) de solo do campo. A segunda maior 

cultura, em termos de ocupação do solo é a de milho, que utiliza 900 ha de solo, 

seguido do feijão, que utiliza 630 ha. Em relação à predominância do cultivo da 

mandioca na ocupação do solo, destaca-se que esta aumentou em torno de 48,75% 

no período de 2010 a 2015. Segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE), a área 

total de pastagens referentes à unidade territorial de Bragança foi de 17.728 ha. 

Em relação à distribuição das atividades relacionadas ao turismo, a princípio 

pode-se dizer que os meios de hospedagem se localizam principalmente nas regiões 

centrais da cidade, assim como as áreas de concentração de restaurantes. A 

distribuição e qualificação dos atrativos e outras atividades relacionadas ao turismo 

serão apresentadas posteriormente neste plano. 

 
3.3.1 Análise demográfica 

A população de Bragança apresenta crescimento constante, mas pouco 

acentuado. Nota-se que, no período de 2010 a 2016, houve 8,53% de crescimento 

populacional (Tabela 13). Os dados referentes a 2010 são concretos, enquanto que 

de 2011 a 2016 são apenas estimativas populacionais. 
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Tabela 13– Dados populacionais de Bragança 
 

Ano 2010 2011(1) 2012(1) 2013(1) 2014(1) 2015(1) 2016(1) 

Bragança 113.227 114.720 116.164 118.678 120.124 121.528 122.881 

Crescimento 

populacional 

 

- 
 

1,32% 
 

2,59% 
 

4,81% 
 

6,09% 
 

7,33% 
 

8,53% 

Fonte: Pará, 2014; IBGE, 2016. 
Nota: População Estimada. 

 

No que se refere a situação da Unidade Domiciliar da população referente ao 

ano de 2010, mostra que 72.621 pessoas moram na área urbana, que corresponde a 

64,14% do total da população de Bragança e 40.606 pessoas moram na área rural, 

que corresponde a 35,86% do total da população (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2– População segundo situação da Unidade Domiciliar 

 
Fonte: IBGE, 2018. 

 

Ao observar-se a faixa etária da população do município de Bragança (2010), nota-se 

que o município possui uma população consideravelmente jovem, em virtude do aumento 

das taxas de natalidade e da diminuição do índice de envelhecimento. Consequentemente, 

a base da pirâmide onde se encontra as idades mais baixas se torna maior que o topo que é 

onde ficam as idades mais avançadas. A faixa etária predominante tanto entre os homens 

quanto as mulheres se encontra no intervalo de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos (Gráfico 3). 

72.621 
100.000 

40.606 

50.000 

Urbana Rural 
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Gráfico 3– Pirâmide da estrutura de idade da população de Bragança em 2010 

Fonte: Elaborado a partir do IBGE, 2016. 
Nota: População total de 113.227 habitantes 

 
 

3.3.2 Análise das condições de vida 

3.3.2.1 Desenvolvimento humano e desigualdade 

De acordo com informações oficiais publicadas no site da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), “o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento da localidade. É um estudo realizado anualmente e analisa os mais 

de 5 mil municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde. 

O índice é elaborado com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos 

ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. 

Mais de 100 

95 a 99 

90 a 94 
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65 a 69 

60 a 64 
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50 a 54 
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30 a 34 

25 a 29 
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21 

62 

150 

313 

518 

794 

1.103 

1.331 

1.702 

2.141 

2.458 

2.938 

3.696 

4.186 

5.015 

5.801 

6.401 

6.478 

6.144 

28 

94 

187 

387 

604 

784 

1.064 

1.367 

1.672 

1.980 

2.334 

2.905 

3.490 

4.018 

6.036 

5.162 

5.760 

6.118 

6.367 

5.963 

5.647 
Mulheres Homens 
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Com relação aos resultados os IFDM<0,4 = Baixo desenvolvimento; 

0,4<IFDM<0,6 = Desenvolvimento Regular; 0,6<IFDM<0,8 = Desenvolvimento 

Moderado; IFDM>0,8 = Alto Desenvolvimento. De acordo com o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal, referente ao ano de 2013, Bragança ocupa a 49ª 

colocação no estado do Pará e 4751ª posição em relação ao Brasil, apresentando 

IFDM=0,5228 (desenvolvimento regular). O desempenho regular se repete nas áreas 

“Educação” (0,5880), “Saúde” (0,4685) e na área “Emprego e Renda” (0,5119). 

Em Bragança no período de 2007 a 2013 houve uma melhora significativa em 

seu índice, principalmente em virtude do fator “Educação” (Tabela 14), mas que esses 

números ainda estão distantes de índices que possam considerar que no município 

acontece um desenvolvimento satisfatório. Faz-se importante ressaltar a necessidade 

de implementar política pública específica às Pessoas com Deficiência (PcD), tanto 

para atender aos moradores como aos visitantes, pois em Bragança, segundo dados 

do IBGE (2010) há uma população estimada em 27.000 pessoas. 

 
Tabela 14– IFDM de Bragança entre os anos de 2007 e 2013 

   IFDM    

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0,4400 0,4662 0,4761 0,4957 0,5081 0,5298 0,5228 

IFDM/ Emprego & Renda 

0,4484 0,4604 0,4779 0,4913 0,4926 0,5135 0,5119 

IFDM/ Educação 

0,4764 0,5164 0,5239 0,5446 0,5712 0,5987 0,5880 

   IFDM/ Saúde    

0,3952 0,4219 0,4264 0,4510 0,4605 0,4771 0,4685 

Fonte: Sistema FIRJAN, 2015. 

 
 

 
3.3.2.2 Emprego e Desemprego 

O setor que mais se destaca em Bragança no que se refere a empregos formais 

está diretamente ligada à Administração Pública, sendo o principal empregador, 

seguido pelos serviços e comércio (Gráfico 4). 
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Gráfico 4– Empregos formais por setor no município de Bragança (%) em 2014 

Fonte: Brasil, 2016. 

 

 
Especificamente sobre o turismo, não há dados formalmente levantados que 

apontem com precisão a formação de empregos formais e informais decorrentes da 

atividade. Considerando os números levantados por Brasil (2014) sobre empregos 

formais no município: do total de 9.487 mil trabalhadores registrados, do qual se 

estima que 357 estavam ocupados em serviços de alojamento, alimentação, 

reparação, manutenção e redação. Assim, percebe-se que o turismo, ainda não 

contribui de maneira significativa na geração de empregos formais. 

Segundo dados de Bragança (2013) existem 548 empregados em Bragança 

nas diversas funções relacionadas ao comércio hoteleiro e de alimentação 

(restaurantes, bares e lanchonetes), englobando tanto os com e sem carteira 

assinada. Ressalta-se a necessidade da realização de mais pesquisas sobre o setor 

de serviços de Bragança, o qual pode favorecer o entendimento sobre os aspectos 

econômicos do turismo na região, além de ser fundamental para o município, pois a 

maior parte de seu PIB é proveniente do setor de serviços. 

 
3.3.2.3 Habitação, Saúde e Educação 

 
• Habitação: 

Segundo dados de Pará (2014), no ano de 2010 havia 26.222 domicílios 

permanentes em Bragança, divididos em 22.267 como domicílios próprios, 2.362 

alugados, 1.533 cedidos e 60 outros. Destaca-se ainda que em relação ao tipo de 
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domicilio em Bragança, são divididos em: 25.456 casas, 608 de casa de vila ou em 

condomínio, 87 de apartamentos e 71 de habitação em casa de cômodos, cortiço ou 

cabeça de corpo. 

• Saúde: 

De acordo com Pará (2014) Bragança conta com 50 estabelecimentos de saúde 

(hospitais, prontos-socorros, entre outros) e 405 leitos no total para internação, entre 

leitos hospitalares (375), leitos ambulatoriais (14) e leitos de urgência (16). Dados da 

Secretaria de Saúde de Bragança referentes ao ano de 2016, mostra que existem 344 

leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no município. Segundo Bragança (2015) a 

cidade possui uma rede de farmácias que gira em torno de 30 estabelecimentos. 

Dados divulgados por Pará (2015) referentes ao ano de 2012, a taxa de 

mortalidade de crianças menores de 1 ano de idade foi de 17,23 a cada mil nascidos 

em Bragança, índice próximo ao apresentado pelo estado do Pará (em torno de 17,04 

a cada mil nascidos). A taxa de mortalidade geral no município foi de 5,18 a cada mil 

habitantes, número acima do que o registrado pelo estado do Pará (em torno de 4,47 

a cada mil habitantes). Entende-se que a capacidade atual em relação à saúde ainda 

é frágil, mas que em termos de estrutura, Bragança é o município da região que melhor 

tem estrutura, com clinicas particulares e serviço público com leitos de UTI. 

• Educação: 

De acordo com levantamento do IBGE (2016) há no município de Bragança 61 

escolas de ensino pré-escolar, 161 de ensino fundamental e 20 de ensino médio. No 

que se refere aos administradores das escolas, 1 escola é de responsabilidade 

Federal, 53 do Estado, 180 do município e 8 do particular. As especificações quanto 

à oferta de educação superior e a oferta de educação voltada à capacitação 

profissional para o turismo serão exploradas adiante nesse plano. 

Ainda de acordo com IBGE (2016) Bragança apresenta 3.552 matriculas no 

ensino pré-escolar, 24.143 matriculas no ensino fundamental e 5.528 matriculas no 

ensino médio. No Anuário Estatístico elaborado pela FAPESPA em 2015 referente ao 

ano de 2013, mostra que na avaliação do desempenho dos alunos nas escolas de 

Bragança considerando as escolas de todas as esferas (Federal, Estadual, Municipal 

e Particular), verificou-se que a taxa de aprovação média do ensino fundamental foi 

de 80,5% dos estudantes, a taxa de reprovação representou 15,5% e a taxa de evasão 

representou 4% (Gráfico 5). 
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Gráfico 5– Taxa de Rendimento Médio do Ensino Fundamental no município 
de Bragança em 2013 

Fonte: Pará, 2015. 

 
 

Já com relação ao ensino médio o anuário estatístico apresentou uma avaliação 

dos alunos no ano de 2013 onde a taxa de aprovação foi de 70%, a taxa de reprovação 

representou 14,5% e a taxa de evasão 15,5% (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6– Taxa de Rendimento do Ensino Médio no município de Bragança em 2013 

 

Fonte: Pará, 2015. 

 

Em 2016 foi divulgado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), pesquisa realizada a cada dois anos pelo Ministério da Educação nas escolas 

de todo o Brasil. Levando em consideração a média das escolas pertencentes de 

todas as esferas públicas (Federal, Estadual e Municipal) Bragança, no ano de 2015, 

alcançou índices de 3,9 referente a 4° série/5° ano e 3,2 para 8° série/9° ano. 

Resultados considerados baixos, pois a meta a ser alcançada era de 4,4 para a 4° 
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série/5° ano e 4,6 para a 8° série/9° ano. O sistema educativo do ensino fundamental 

do município requer melhor atenção, mostrando que muito ainda deve ser feito para 

que se consiga atingir as metas estabelecidas e, consequentemente, possa haver uma 

mudança positiva do cenário da educação básica em Bragança. 

 
4 INFRAESTRUTURA BÁSICA 

4.1 Água e esgoto 

O Plano Diretor do Município de Bragança (PDMB), Lei complementar nº. 

006/2015, no que tange ao abastecimento de água tem como diretrizes: assegurar o 

abastecimento de água do município, segundo a distribuição espacial da população e 

das atividades socioeconômicas; rever a atuação da companhia concessionária do 

serviço, de forma a assegurar oferta de água às demandas futuras, mediante revisão 

do planejamento, viabilização de recursos e antecipação do cronograma de obras; 

implantar Serviço Municipal de Abastecimento de Água em até 5 anos a contar da 

publicação desta lei; assegurar a qualidade da água dentro dos padrões sanitários. 

Com relação ao esgotamento sanitário as diretrizes estabelecidas no PDMB 

são: assegurar sua implantação no município, segundo a distribuição espacial da 

população e das atividades socioeconômicas; viabilizar a implantação de estações de 

tratamento de esgoto, em especial que interceptem os lançamentos realizados no Rio 

Grande (do Cereja), Rio Caeté e Rio Chumucuí; incentivar o uso de sistema de 

tanques sépticos para tratamento de rejeitos domésticos, bem como de poços de 

monitorização para o controle de contaminação do lençol freático nas áreas 

desprovidas de redes de esgoto sanitário em que são utilizadas, simultaneamente, 

fossas sanitárias e cisternas para captação de água; impedir o lançamento de esgoto 

sanitário, no prazo de 10 (dez) anos, no Rio Grande (do Cereja), Rio Caeté que não 

passe previamente por estação de tratamento. 

 
4.1.2 Abastecimento de água 

De acordo com Morales, Chaves e Silva (2012), desde 1988 o rio Chumucuí é 

utilizado para captar água e abastecer a cidade de Bragança. O abastecimento público 

é gerenciado pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) e nessa região 

se apresenta na condição de Estação de Tratamento de Água (ETA). Segundo 

Bragança (2013) a captação e o tratamento de água são realizados por meio da ETA 

do Chumucuí, sendo este tratamento feito com produtos químicos como: cloro, sulfato, 



25 
 

 

cal e flúor. Na cidade além do abastecimento público, também se encontra o 

abastecimento particular e o coletivo (Figura 6). 

 
Figura 6– Tipos de sistemas de abastecimento de água, utilizado na cidade de Bragança 

 

Fonte: Elaborado por Lima, 2019, com base nas informações de Morales; Chaves e Silva, 2012. 

 
Ainda para Bragança (2013) a COSANPA possui uma rede de distribuição de 

91.148 metros, fornecendo para a cidade 795 m3/h de água, através de duas grandes 

bombas d’água (Chumucuí) e uma caixa d’água, com capacidade para 2 milhões de 

litros. Segundo Pará (2014) Bragança por meio da COSANPA atendia em 2012 um 

total de 5.307 domicílios, distribuídos em classes residencial, comercial, industrial e 

público, atingindo um consumo de 1.025.263 m³ de água. 

 
4.1.3 Esgoto 

O serviço de esgoto sanitário encontra-se em fase de elaboração através do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

 
4.1.4 Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

De acordo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM,1998) o 

serviço da limpeza urbana e coleta regular do lixo proveniente das atividades 

domésticas, de estabelecimentos comerciais e industriais, de hospitais e área urbana, 

são atribuições diretas da administração municipal. Dados de Bragança (2013) 

Solução Alternativa Coletiva 
(SAC) 

Solução Alternativa Individual 
(SAI) 

Sistema de Abastecimento de 
Água (SAA) 

 
Sistema de abastecimento 

Agentes filantrópicos 
ou Prefeitura 

Domínio Particular 

COSANPA 

 
Responsável 

coletivo 

particular 

Público 

 
Atuação 



26 
 

 

constam que o município produzia aproximadamente 1.600 toneladas/mês, o que 

representa 53,333 toneladas/dia de lixo, e 19.200 toneladas/ano de lixo. Os resíduos 

sólidos coletados são de origem predominantemente domiciliar, mas que também 

recebem resíduos dos comércios, hospitais e da limpeza de áreas públicas. O modelo 

de coleta praticado é o direto, ou seja, o lixo é recolhido pelo serviço de coleta com 

dias e horários pré-estabelecidos. 

 
4.1.5 Destinação final dos resíduos sólidos 

Uma das grandes dificuldades do município de Bragança, atualmente, reside 

na questão da destinação final dos resíduos sólidos de forma adequada, pois a cidade 

não dispõe de aterro sanitário, mas sim de um lixão localizado em um bairro periférico 

da cidade, onde o lixo hospitalar contaminado tem o mesmo destino do lixo domiciliar. 

Segundo Gorayeb (2008) isso pode gerar problemas ambientais como a poluição das 

águas subterrâneas e superficiais, por meio da produção e drenagem de chorume. Tal 

fato acarreta a contaminação dos solos com metais pesados e microrganismos 

patogênicos, além de ocasionar problemas à saúde pública por meio da disseminação 

de doenças causadas por ratos, baratas e moscas, somado à presença de gases e 

fumaça provenientes do acúmulo dos resíduos sólidos e de sua queima. 

Para Bragança (2013) atualmente, a Prefeitura Municipal de Bragança atende, 

com os serviços de coleta de resíduos sólidos, aproximadamente 60% dos domicílios 

da cidade. Desta maneira, tendo-se em vista a redução dos custos de transporte e da 

disposição final dos resíduos sólidos, conclui-se a existência de uma necessidade 

premente de criação de um novo sistema de tratamento e disposição final de resíduos. 

Uma alternativa é a criação de um aterro sanitário, que deverá receber apenas os 

resíduos sólidos domiciliares, enquanto que os resíduos industriais e de saúde 

deverão ser encaminhados para outros destinos mais adequados. 

 
4.1.6 Sistema atual de Coleta Seletiva 

Segundo Pará (2016) a prefeitura de Bragança, por meio da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, em parceria com o Programa Interdisciplinar Trópico em 

Movimento, da Universidade Federal do Pará (UFPA), recebeu o Seminário de 

Incubação de Empreendimentos de Catadores de Resíduos Sólidos, onde também foi 

feito o lançamento do Projeto de Coleta Seletiva Solidária de Bragança. O evento 

ocorreu no dia 13 de maio de 2016 na Fabrique Convivências e Eventos, abordando 



27 
 

 

temas relacionados à reciclagem, sua relevância para uma sociedade sustentável e 

debates sobre meio ambiente. 

O projeto de Coleta Seletiva Solidária de Bragança tem como objetivo integrar 

e articular as ações, para haver a inclusão social e econômica dos catadores de 

materiais recicláveis que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos e da expansão da Coleta Seletiva Solidária no município. 

Mas além desse projeto existe em atuação a Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis dos Caetés (COOMARCA), que está localizada no bairro Alto 

Paraiso, na Rodovia Dom Elizeu, conforme Instituto Nova Amazônia (2021)2. 

A COOMARCA foi fundada em 2007, a cooperativa possui uma sede de 

aproximadamente 2.160m² na cidade de Bragança e atualmente conta com 14 

cooperados. E suas atividades de coletiva são realizadas nos municípios de Bragança, 

Augusto Corrêa e Tracuateua. 

4.2 Transportes 

4.2.1 Transporte Rodoviário 

O tipo de transporte mais utilizado em Bragança é o rodoviário. O município é 

distante aproximadamente 210 km da capital Belém e o acesso principal a Bragança 

é feito através das seguintes rotas (Figura 7). 

 
Figura 7– Principais acessos rodoviários de Bragança-Pa. 
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2 Dados cedidos pelo Instituto Nova Amazônia (INÃ), 2021. 



28 
 

A rodovia federal BR-308 vai de Capanema a Viseu. Outro acesso é feito por 

meio da rodovia estadual PA-112, também denominada de Rodovia 

Transmontenegro, que liga a sede à BR-3l6. As demais vias de acesso são a PA-108, 

também conhecida como Emílio Dias Ramos, e a PA-458 que liga Bragança à 

Ajuruteua. 

Quanto a condição de acesso, destaca-se os seguintes fatos: 

• Rodovia BR 308: a rodovia possui apenas uma pista em ambos os sentidos. 

• Rodovia PA 112: a rodovia possui apenas uma pista em ambos os sentidos. 

• Rodovia PA 108: a rodovia possui apenas uma pista em ambos os sentidos. 

• Rodovia PA 458: a rodovia possui apenas uma pista em ambos os sentidos. 

Destaca-se também para as inúmeras vicinais que ligam a cidade ao campo, 

que contribuem para o abastecimento diário da cidade, com destaque para a farinha 

que chega na feira livre todos os dias. E são vias de acesso para experiências 

turísticas futuras como a rodovia PA 108, a estrada para a comunidade do Benjamim, 

que foi colonizada por uma população de espanhóis e onde havia uma estação da 

Estrada de Ferro Belém-Bragança (EFBB). 

 
4.2.2. Pavimentação e sinalização 

As principais rodovias de acesso à cidade de Bragança são asfaltadas, a 

rodovia PA-458 atualmente se encontra em ótimas condições de trafegabilidade em 

todo seu trajeto, com pavimentação, sinalização e pontes sobre os furos todas de 

alvenaria. Já as demais rodovias encontram-se em boas condições de trafegabilidade, 

mas que apresentam problemas em alguns pontos de seus trajetos. 

As rodovias de acesso possuem alguns pontos com problemas de sinalização 

horizontal, mas que no geral pode-se considerar satisfatória. No que se refere à 

sinalização turística, se apresenta falha e insuficiente no trajeto para o município, 

existindo apenas a sinalização da Rota Turística Belém-Bragança. 

 
4.2.3. Terminal Rodoviário Intermunicipal 

O Terminal Rodoviário de Bragança Teivelino Guapindaia (Figura 8), foi 

inaugurado em 21 de novembro de 1971 e é administrado pela Sociedade Nacional 

de Apoio Rodoviário e Turístico (SINART), localizado na Rua Professor Augusto, s/nº, 

Centro. 
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Figura 8– Terminal Rodoviário de Bragança 

 
Fonte: Rebelo, 2019. 

 

O Terminal Rodoviário apresenta, atualmente, em sua infraestrutura dois 

guichês, sendo uma pertencente a Associação do Transporte Alternativo da Região 

do Caeté (ABRAG) – e a outra da Empresa Boa Esperança para venda de passagens. 

Com cadeiras para espera dos passageiros (Figura 9), banheiros masculinos e 

femininos, um ponto de táxi, um restaurante, uma churrascaria, uma pizzaria, uma 

lanchonete e um ponto da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do 

Estado do Pará (ARCON). 

 
Figura 9– Local de espera da viagem 

 

Fonte: Rebelo, 2019. 

 

A principal linha do trajeto Belém-Bragança é operada pela empresa de ônibus 

Boa Esperança, com passagem no valor de R$ 37,29 e com duração de quatro horas 

(4h) de percurso sem trânsito de Belém a Bragança. 
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4.2.4. Transporte coletivo 

O Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) é o responsável pelo 

transporte coletivo no município tendo como competência seguir as diretrizes da Lei 

n. 4.073, legislação relacionada a esse setor em Bragança. Segundo um dos técnicos 

do DEMUTRAN, uma das dificuldades encontradas está relacionado ao controle da 

tarifa do transporte público. Isso ocorre devido a Bragança não possuir ainda um 

Conselho Municipal de Transporte, ficando esse papel de determinar o valor da tarifa 

a cargo dos próprios donos das empresas de ônibus, mas que dependendo da 

empresa e da linha os valores cobrados podem ser diferentes, não havendo assim 

uma padronização nos valores das passagens do transporte público. 

 
4.2.5 Transporte aeroviário 

Outra possibilidade de acesso ao município é por via aérea, a partir de 

helicópteros ou aviões de pequeno a médio porte. 

 
4.2.5.1 Aeródromo Municipal Juscelino Kubitschek 

O Aeródromo Municipal Juscelino Kubitschek, está atualmente sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bragança. Localiza-se na Av. Santos 

Dumont, s/nº, Perpétuo Socorro. De acordo com Bragança (2015) o Aeródromo 

Municipal possui uma pista de 800 metros de comprimento por 23 metros de largura. 

O tempo de voo no trajeto Belém-Bragança fica estimado em 39 a 57 minutos de 

viagem aproximadamente 

O Aeródromo não opera linhas comerciais de voo, sendo o Aeroporto 

Internacional de Val-de-Cans, na cidade de Belém, o mais próximo a oferecer este 

serviço. Em Bragança o aeródromo municipal atende apenas aeronaves particulares 

e utilização do sistema de voos fretados. 

 
4.2.5.1 Transporte aquaviário 

Para Bragança (2013) depois do transporte rodoviário o fluvial é o mais utilizado, 

não possui nenhuma regulamentação, sendo esse transporte feito principalmente por 

barcos pesqueiros, além de pequenas embarcações, que ainda executam transporte 

de carga e passageiros para as principais localidades ribeirinhas situadas nas bacias 

hidrográficas da região, com destaque para bacias dos rios Caeté e Urumajó e 

localidades da Baixada Maranhense. Alguns pontos de desembarque de 
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pescado são usados para passeios em transportes particulares, não há no município 

produtos turísticos em transporte fluvial apesar do potencial dos recursos hídricos de 

Bragança. 

 
4.2.6 Mobilidade 

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), no 

município de Bragança, de 2010 a junho de 2016, o número de automóveis passou de 

8.861 para 18.514, um aumento de 108,94%. Mesmo com esse crescimento elevado 

no número de veículos, a cidade consegue suportar esses automóveis dentro da 

cidade sem que haja algum tipo de transtorno. 

O DEMUTRAN conta hoje com 36 agentes de trânsito/transporte, exercendo 

funções de fiscalização e controle do trânsito na cidade. Bragança possui 8 semáforos 

e nos últimos anos já foi investido 600 mil reais na parte de engenharia do trânsito, 

mas que segundo um dos técnicos do DEMUTRAN a cidade ainda sofre com 

problemas de manutenção com relação a sinalização horizontal. 

Na parte educativa o DEMUTRAN tem realizado iniciativas como o Projeto 

DEMUTRAN nas Escolas, também tem realizado campanhas educativas sobre 

transporte clandestino e uma relacionada aos pedestres, chamada de Campanha Vida 

na Faixa. Outros momentos em que o órgão se mostra presente na questão da 

educação no trânsito são na Semana Nacional de Trânsito e no chamado Maio 

Amarelo. 
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PARTE II – ASPECTOS TURÍSTICOS 

 
 

 
5 CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL 

O município de Bragança encontra-se situado na Região Geográfica 

Intermediária Nordeste Paraense, fazendo parte da Região Turística Amazônia 

Atlântica Caeté. Os tipos de solo encontrados na região são constituídos em sua 

grande parte pela formação de latossolo amarelo, podzol hidromórfico, 

concressionário laterítico. Quanto ao relevo, é possível destacar três superfícies: 

áreas planas, íngreme e acidentado. 

O clima em Bragança é caracterizado por um clima tropical quente e úmido, 

com estação seca prolongando-se de junho a novembro e um período chuvoso, bem 

acentuado, nos demais períodos do ano de dezembro a maio, com elevada 

pluviosidade de 2.501 mm/ano. A temperatura média anual gira em torno de 27 °C. 

Abaixo estão apresentados os principais atrativos naturais que são encontrados no 

município de Bragança (Figura 10). 

 
Figura 10– Principais atrativos naturais de Bragança-Pa 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de Bragança, 2013. 
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5.1 Condições naturais 

5.1.1 Vegetação 

Segundo levantamento realizado em 2013 pela Secretaria Municipal de 

Turismo (SETUR) as áreas de vegetação nativa representam, na região, cerca de 763 

km², o qual representa 32,55% da área municipal. A vegetação da região se divide 

conforme abaixo: 

• Várzeas 

Estão localizadas ao longo dos rios: Caeté, Jenipaú-açú, Jenipaú-mirim e 

alguns afluentes, sendo, portanto, áreas submetidas temporariamente a inundações. 

Sua origem está relacionada a depósitos de sedimentos ao longo dos rios e são 

formadores de áreas propícias à agricultura. 

• Manguezal 

O manguezal de Bragança faz parte de uma das maiores áreas de manguezais 

do mundo, possui cerca de 150 km² de extensão. O ecossistema de manguezais está 

limitado às costas tropicais e subtropicais. São ambientes em transição manguezal 

entre o continente e mar, que são formados nas áreas dos estuários e 

desembocaduras dos rios sujeito à influência das marés. Essas áreas são totalmente 

inundadas duas vezes por mês, durante a lua cheia e a lua nova, por alguns dias. No 

manguezal pode-se encontrar várias espécies de animais, crustáceos, peixes, 

moluscos e mamíferos, assim como espécies vegetais específicas, como a seribeira, 

tinteiro e mangueiro. 

De acordo com Bragança (2015) esse habitat propicia a existência de uma 

grande variedade de animais específicos desse ambiente, os pássaros mais 

abundantes são os guarás, diversas variedades de garças, maçaricos e outras aves 

predadoras, já os mamíferos são representados por macacos, guaxinins, tamanduás, 

dentre outros, mas os animais mais abundantes nesse ambiente são os crustáceos. 

Ainda segundo Bragança (2015) pelo menos cinco espécies dos gêneros mangueiros 

(Rhizophora), siriúba (Avicennia) e tinteiro (Laguncularia) já foram identificadas na 

floresta de mangue entre Bragança e Ajuruteua por um projeto que já foi extinto 

chamado Programa Manejo e Dinâmicas dos Manguezais (MADAM), que, 

regionalmente, recebem o nome de apicum. Nesse tipo de floresta equatorial, as 

árvores podem atingir até 30 metros de altura. 
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• Campos Naturais 

Estão localizados a aproximadamente 30 minutos do centro da cidade por via 

rodoviária, desenvolve-se principalmente no norte do município de Bragança e estão 

associados com a área de manguezal. Para Bragança (2013) os campos naturais 

apresentam uma extensa área, onde a cobertura vegetal é representada por 

gramínea, sendo, entretanto, desprovida de vegetação arbórea. Nesse ecossistema 

se encontra espécies de peixes, aves, anfíbios e vegetação aquática. 

Segundo Bragança (2015) devido à proximidade do mar, é uma área 

constantemente ventilada, tendo as palmeiras de buriti, babaçu e o inajá como a 

vegetação mais frequente. Também há predominância de fazendas com criação de 

gado zebu, nelore e o búfalo, além de cavalos mestiços. Os Campos Naturais estão 

divididos em Campos de Baixo, Campos do Meio e Campos de Cima. 

 
5.1.2 Relevo 

O município de Bragança apresenta relevo com áreas planas, íngreme e 

acidentado. Existe uma grande diversidade de tipos de solos presentes no município, 

tais como: latossolo amarelo, podzol hidromórfico, concressionário laterítico e 

gleisalino. De acordo com SETUR (2013) os três primeiros ocupam aproximadamente 

85% do território municipal. 

Segundo a mesma fonte o latossolo amarelo vem apresentando baixa 

potencialidade para as culturas anuais, devido, principalmente, à prática da agricultura 

itinerante (corte e queimada), mas que apresenta uma média potencialidade para as 

culturas perenes como: pimenta-do-reino, mamão, coco da baía e frutas regionais 

(bacuri, cupuaçu, etc.). Atualmente, o solo do município está coberto por agriculturas 

temporárias e permanentes, pastagens artificiais, campos naturais, capoeiras e 

florestas de manguezais. 

 
5.1.3 Hidrografia 

A hidrografia representa uma área considerável no espaço municipal, 

corresponde a 105,50 Km², cerca de 4,50% do município. Segundo (BRAGANÇA, 

2013, p.108) “Possui um grande significado econômico, pois, além de serem vias 

naturais de acesso às vilas e povoados, possuem um grande potencial pesqueiro e 

turístico”. Os rios de Bragança se destacam pela paisagem e beleza natural que as 
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mesmas possuem, sendo um dos elementos importantes que podem contribuir para 

o fomento do turismo, atraindo turistas que buscam atrativos naturais. 

Bragança é banhada pelos rios: Caeté, Chaú, Cipó-Apara, Jejuí, Jenipau-Açu, 

Jenipau-Mirim e Chumucuí. O principal destaque da hidrografia de Bragança é o rio 

Caeté, que nasce no município de Bonito, a Sudoeste, e, conforme Gorayeb (2008), 

possui 2.195km² de área e extensão do rio principal de 149Km, das nascentes à foz, 

possui águas barrentas e recebe influência do movimento das marés apresentando 

trechos estreitos em certo momento e largos em outro. A nascente do rio Caeté que 

ocorre no município de Bonito recebe o nome de Caetezinho, continua o seu trajeto 

atravessando o município de Ourém, na Vila de Arraial do Caeté, passa no município 

de Santa Luzia cortando a Rodovia BR-316, atravessa a Rodovia Dom Eliseu, no km 

30, Vila Mocajuba e assim, passando por Bragança até finalmente desaguar no 

Oceano Atlântico (Mapa 3). 

 

Mapa 3– Atrativos Naturais Bragantinos 
Fonte: Cruz; Lima; Miranda e Souza (2020) 



36 
 

5.2 Praias 

Vale destacar também a diversidade de praias existentes em Bragança, as praias do 

município são: Ajuruteua, Vila dos Pescadores, Pilão, Ilha de Canelas, Inferninho, do Esquece 

(que já foi chamada de Praia do Picanço), entre outras. Com destaque para a praia de 

Ajuruteua, também chamada de Campo do Meio. 

Hoje, alguns praias não existem mais, como as praias do Chavascal, do Boiçucanga 

e do Grilo, devido a erosão costeira que é um processo natural, que podem se originar ou se 

itensificar por diversos fatores naturais ou de interferência humana, como no caso, pela 

subida global do nível do mar proveniente do aumento da temperatura do planeta, esse 

aumento que é apontado como consequência da intensificação do efeito estufa pela queima 

dos combustíveis fósseis (ADDAD, 1997). Contudo, ainda existem as áreas chamadas de 

Região do Chavascal, do Boiçucanga e do Grilo. 

5.2.1 Ajuruteua 

O turismo de sol e praia em Bragança tem grande potencial devido a Praia de 

Ajuruteua (Figura 11). De água salgada, extensa e bela paisagem, é considerada uma 

das mais belas praias do litoral paraense, banhada pelas águas do oceano Atlântico, fica 

distante 36 Km do centro urbano e possui uma área com aproximadamente 3 Km de 

extensão e 800 m de largura, em maré baixa. A praia é constituída de areia fina e branca, 

águas claras e ondas fortes e está cercada por dunas e vegetação de mangue. O acesso 

mais utilizado é o rodoviário, através da rodovia PA-458 também conhecida como 

Bragança/Ajuruteua, da qual se pode observar durante o percurso a vegetação de 

mangue e os ninhais de garças e guarás que “[...] geralmente se concentram na Ilha do 

Canela, um local seguro para sua preservação” (BRAGANÇA, 2015, p. 17). 

 
 

Figura 11– Praia de Ajuruteua 

 
Fonte: Lima, 2016. 
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Ainda segundo a mesma fonte ocorre um fenômeno natural chamado Suatá 

que é observado duas vezes ao ano, entre dezembro e maio, em que os caranguejos 

saem dos manguezais em direção às margens da rodovia para o acasalamento. Tudo 

isso era alertado pelas placas de sinalização, mas atualmente não existe mais essa 

sinalização alertando sobre esse fenômeno. 

Outra opção de acesso à praia é por meio de barco, a partir do porto de 

Bragança, através do rio Caeté, até a vila de Ajuruteua, já em águas oceânicas, num 

percurso de até 3 ou 4 horas, ou em pequenos barcos sendo praticada, 

principalmente, por pescadores locais, pois esta alternativa ainda ocorre de maneira 

espontânea. De acordo com Bragança (2013) o serviço ainda não é regularizado 

turisticamente no município. 

Ainda, segundo Bragança (2013, p.107): 

[...] A viagem é quebrada pela rara beleza dos campos naturais (mais de 05 
km² de área, na altura do km 17), inundáveis no período de janeiro a junho, e 
pelos largos manguezais, onde a vegetação de médio a grande porte com 
raízes expostas, esconde importante ecossistema, lugar onde proliferam 
diversas espécies, com destaque para os caranguejos, além das garças e 
guarás, em suas atividades de mariscagem. 

 
Nos períodos que ocorre maré baixa, pode-se atingir a pé, a partir da praia de 

Ajuruteua, a praia da Vila dos Pescadores de Ajuruteua (ondas fracas e estreita faixa 

de areia), aproveitando a areia macia e a brisa oceânica. Neste percurso o visitante 

poderá ainda observar de perto as ruínas do navio de ferro, naufragado há décadas, 

os “currais” montados para aprisionamento de peixes, os barcos pesqueiros, ali 

ancorados, e ainda o modo rústico da vida do caboclo pescador da região. Atualmente 

a praia constitui-se por três comunidades: Vila do Bonifácio, Vila dos Pescadores e 

Campo do Meio. 

A praia de Ajuruteua possui infraestrutura de bares/restaurantes, meios de 

hospedagem, farmácia, padaria, mercearias, depósitos de bebidas, escola, entre 

outros, uma infraestrutura simples, que ainda necessita de melhorias. Porém, a 

implantação de grande parte desta infraestrutura ocorreu de modo desordenado, 

assim, o cenário não é muito agradável, pois surgiu sem que houvesse um padrão e 

a maior parte desses empreendimentos ficam abertos apenas no período de alta 

estação. 

Em função do longo processo de ocupação desordenada visando ao seu 

aproveitamento para o turismo, atualmente o lugar apresenta diversos problemas 

ambientais e infraestruturais, principalmente os relacionados com os efeitos da erosão 

que ocorre na orla da praia na época das marés altas (Figura12). Tal fato compromete 

o desenvolvimento de modo sustentável da atividade turística no lugar. Busca-se 
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minimizar os problemas ocasionados pela ocupação desordenada da praia de 

Ajuruteua e ações que possam resolver o problema da erosão (Figura 13). 

 
Figura 12– Erosão na orla da Praia de Ajuruteua 

 

Fonte: Lima, 2016. 

 
 

Figura 13– Ações de empreendimentos contra efeitos de maré alta 

Fonte: Lima, 2016. 

 

 

O segmento de sol e praia pode ser trabalhado de maneira agregada a outros 

segmentos, gerando estímulo à demanda regular ao longo do ano em Ajuruteua, uma 

vez que o fluxo turístico se intensifica nos períodos de alta estação. Há ação da 

Prefeitura Municipal, assim como de órgãos como Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria do Patrimônio da União (SPU) 

e UFPA que estão realizando estudos e ações com objetivo de contribuir para 
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melhorias e revitalização da Orla de Ajuruteua (Figuras 14 e 15). 

 
 

Figura 14– Muro de Contenção 

Fonte: Defesa Civil/PMB 

 

 
Figura 15– Muro de Contenção 

Fonte: Defesa Civil/PMB 
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5.2.2 Vila dos Pescadores 

Praia com ondas fracas e estreita faixa de areia clara e fina com dunas. O 

acesso à vila se dá via barcos ou pela estrada, através da rodovia PA 458 

(Bragança/Ajuruteua), por meio de ônibus regulares, carros, motos e bicicletas. 

A Vila dos Pescadores (Figura 16), apresenta cerca de 86 famílias1 e dispõe de 

uma estrutura simples, a maioria das casas é feita de madeira, que dispõem de água 

potável de poços artesianos, porém não apropriada para beber, e há iluminação. Não 

tem escolas e postos de saúde, os mais próximos são na Vila do Bonifácio; vila vizinha 

a Vila dos Pescadores. 

 
Figura 16– Praia da Vila dos Pescadores 

Fonte: Melo, 2019. 

 

 

Na questão de estrutura turística e de apoio ao turismo, a vila apresenta apenas 

1 (uma) pousada, 1 (um) restaurante, 3 (três) bares e 2 (duas) mercenárias. A pousada 

apresenta no total 18 (dezoito) leitos, sendo 5 (cinco) suítes; 2 (duas) suítes com ar 

condicionado e 3 (três) com ventilador. Oferece também passeios de barco e trilhas, 

além da praia para o banho. Atualmente a Pousada Kiall representa o principal meio 

de hospedagem na vila, com registro no Cadastro de Prestadores de Serviços 

Turísticos (CADASTUR). 

5.2.3 Pilão 

Praia de águas claras, dunas de areia fina e branca. Localizada em frente à Ilha 

de Canela tem vegetação de mangue e somente alguns pescadores tem rancho no 

local. O acesso é feito por barco, a partir de Taperaçu-Porto num percurso de 2 horas. 
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5.3 Áreas de Proteção e Unidades de Conservação 

Segundo BRASIL (2000) Unidade de Conservação é um: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) é uma lei que 

visa proteger os recursos naturais, como fauna, flora e também preservar a qualidade das 

águas o que ajuda a assegurar melhor qualidade de vida às populações que vivem nessas 

Unidades ou em seu entorno. Assim como também dar diretrizes para o uso sustentável 

desses espaços, de uma forma que não seja prejudicial à natureza. 

No município de Bragança, existe duas Unidades de Conservação, ambas constituem 

segundo Brasil (2000) o grupo das Unidades de Uso Sustentável, são elas: a Ilha de Canela, 

que foi classificada como sendo uma Área de Proteção Ambiental (APA), a ilha possui belas 

praias com dunas, areias brancas e águas transparentes. Já a Reserva Extrativista (RESEX) 

Marinha de Caeté-Taperaçu foi criada com a intenção de reduzir o uso predatório dos 

recursos pesqueiros como caranguejos e peixes que dependem das florestas de manguezal 

da Região Bragantina. A RESEX tem como atrativos naturais: praias, manguezal, campos 

salinos, ilhas, rios e igarapés. A visitação à Ilha de Canela é permitida, sendo a atividade 

turística na Ilha de Canela disciplinada pela Prefeitura Municipal de Bragança. Já a RESEX 

Caeté-Taperaçu, seguindo as normas estabelecidas pelo SNUC sobre RESEX, a visitação 

pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e estando de acordo com 

o disposto no Plano de Manejo da área. 

5.3.1 Ilha de Canela 

É um “santuário ecológico que possui o maior ninhal de guarás do mundo” (Bragança, 

2015, p. 20). A Ilha de Canela criada pela Lei Municipal n. 3.280/97 possui 5 Km² de extensão 

e 2,5 de diâmetro e sua criação visava “[...] especialmente a preservação dos Mangues e a 

manutenção das características de ninharal e habitação permanente das aves Guarás e 

outras” (SEMA, 2016). Área de propriedade da União, mas sua gestão é de responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Bragança. 

A ilha de Canela tem potencial para ser trabalhada como uma opção para esporte de 

aventura, turismo de experiência e turismo científico, esse último é em companhia de 

pesquisadores da região que coletam dados para suas pesquisas com destaque para os 

aspectos faunísticos e florísticos. 
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5.3.2 Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu 

A RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu (Mapa 4) foi criada pelo Decreto s/nº, de 20 de 

maio de 2005 e possui 42.489,17 ha. A RESEX é administrada pelo ICMBIO que de acordo 

com SETUR (2013) atua junto com um Conselho composto por órgãos ambientais municipal, 

estadual e federal; com a comunidade científica e sociedade civil organizada representada 

pelas populações residentes e do entorno, destacando a participação da Associação dos 

Usuários da RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu (ASSUREMACATA). 

 
Mapa 4– RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu 

Fonte: Cruz, Lima, Miranda e Souza, 2020, a partir de UFPA, 2019. 
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6 RECURSOS CULTURAIS 

6.1 Bens materiais 

O município de Bragança possui um significativo acervo patrimonial histórico, 

artístico e cultural, representado por edifícios datados dos séculos XVIII, XIX e XX e que 

apresentam diferentes estilos arquitetônicos como o Barroco, Neoclássico, Eclético e 

Colonial. 

Em escala federal, o tombamento é regulamentado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), mas Bragança ainda não possui nenhum bem 

tombado pelo referido órgão. Já em escala estadual são dois os bens tombados, um 

inscrito no Livro de Tombo nº. 3, referente aos bens imóveis, publicado no Diário Oficial 

do Estado do Pará (DOEPA), em 15/09/1999, e o outro por meio do ato de 11 de setembro 

de 2006 (publicado no DOEPA de nº. 30.762, de 11.09.2006); e em escala municipal são 

15 bens tombados, sendo alguns regulamentados pelo Decreto nº. 228/06, de 04 de 

outubro de 2006; outros pelo Decreto nº. 010/08, de 15 de janeiro de 2008; e, ainda outro 

pelo Decreto nº. 144/16, de 18 de novembro de 2016. 

O papel de sensibilização da população sobre a importância da preservação do 

patrimônio cultural da cidade ficaria a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e 

Desportos (SECULD), mas segundo um dos representantes da secretaria acaba-se 

esbarrando numa série de dificuldades que vão desde pessoal, até ausência de logística 

e recursos financeiros. Fatores que impedem ações específicas e quando há alguma ação 

em escolas, universidades e similares, há presença de um representante da SECULD 

para fazer essa sensibilização ou algum evento como Fórum de Cultura, Conferência de 

cultura, Balaio do patrimônio, etc. 

Segundo o mesmo representante, a partir da aprovação do Sistema Municipal de 

Cultura, através da Lei nº. 4393/2015, e com a instituição do Conselho de Patrimônio, que 

ainda está em processo, acredita-se que essas ações de sensibilização da importância 

da preservação do patrimônio cultural serão fortalecidas e sistematizadas com mais 

frequência. 
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6.1.1 Listagem dos bens materiais tombados em escala nacional, estadual e municipal 

A listagem tem o intuito de reunir os principais bens tombados em Bragança, 

reconhecidos em nível nacional, estadual e municipal destacando sua localização, nível de 

tombamento, aspectos arquitetônicos e entidades responsáveis. Para tal, foi utilizado como 

base os bens materiais listados no inventário da oferta turística do município (Quadro 2). 

O levantamento visa expor os bens materiais de maior relevância para que sejam 

analisadas as suas condições. Quanto aos bens tombados, apresenta em nível estadual dois 

bens tombados, em nível municipal a listagem possui 15 bens (Mapa 5). Se dará destaque 

para a potencialidade dos principais bens tombados tanto em escala estadual quanto 

municipal. 
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Quadro 2- Bens materiais tombados em escala estadual e municipal 
Bem Tombamento Histórico e arquitetura Posse 

Figura 17- Igreja de São Benedito 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 

Localização: Avenida Visconde do Rio Branco, s/n. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Estadual pelo 
Ato de 11 de setembro de 2006 (publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará de n.º 30.762, de 
11.09.2006). 

 
- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal pelo 
Decreto n°. 228/06, de 04 de outubro de 2006 (Art. 
1º, Item I). 

- Estilo Arquitetônico: Barroco 

- Data da construção: Estima-se que tenha 
sido erguida na primeira metade do século 
XVIII. 

 

Construída por negros e índios, com a 
supervisão dos jesuítas. Foi elemento da troca 
entre os irmãos da Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário e do Glorioso São 
Benedito de Bragança, ficando sob a 
administração destes últimos em 1872. Serve 
como cenário de uma das maiores festas 
religiosas do município de Bragança: a 
Festividade do Glorioso São Benedito, no 
período de 18 a 26 de dezembro. Houve 
modificações em seu interior mesmo após o 
tombamento. 

- Arquidiocese de 
Bragança 

Figura 18- Catedral de Nossa Senhora do Rosário 

 
Fonte: Lima, 2016. 
Localização: Rua 13 de maio, s/n. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico 
Municipal pelo Decreto 010/08 de 15 de 
janeiro de 2008 (Art. 1º, Item I). 

- Estilo Arquitetônico: Neoclássico 
- Data da construção: 1854. 

 
Construída com iniciativa dos escravos 
pertencentes à Irmandade do Glorioso São 
Benedito de Bragança, para ser o orago do 
Santo Negro. Recebe as comemorações dos 
Santos Padroeiros dos bairros de Bragança e 
a festividade do Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré de Bragança. Abriga os túmulos dos 
bispos Dom Eliseu Maria Coroli e Dom Miguel 
Maria Giambelli e em suas estruturas é 
residência do Vigário paroquial e sede da 
Secretaria paroquial. Na parte de trás do 
prédio foi construído o Museu de Arte Sacra 
Nossa Senhora do Rosário. 

- Arquidiocese de 
Bragança 

Figura 19- Antiga Residência Oficial dos Prefeitos 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

 
Localização: Rua 13 de maio, s/n° - Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 010/08 de 15 de janeiro de 2008 
(Art. 1º, Item III). 

- Estilo Arquitetônico: Neoclássico 
- Data da construção: 1908. 

 

Serviu de residência da família do Major 
Simpliciano Fernandes de Medeiros, foi de 
propriedade do irmão do major, o Sr. Antônio 
Fernandes de Medeiros Júnior, que comprou a 
casa em 05 de setembro de 1924 do Sr. José 
Fernandes de Alencar, que residia na mesma. 
Em 1968, na administração de Emílio Dias 
Ramos, foi restaurada para servir como a 
residência Oficial dos Prefeitos. Atualmente, É 
conhecida como a “Casa das Treze Janelas” e 
hoje abriga a Secretaria Municipal de Saúde. 

- Prefeitura de 
Bragança 

Figura 20- Casa da Cultura Lobão da Silveira 

 
Fonte: Sanderson 

 

Localização: Travessa Senador José Pinheiro s/n. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto n° 228/06 de 04 de outubro de 
2006 (Art. 1º, Item III). 

- Estilo Arquitetônico: Eclético 
- Data da construção: Datada do século XIX. 

 
Em 15 de fevereiro de 1956 o imóvel passou a 
abrigar a sede da Associação Cultural e 
Recreativa dos Estudantes de Bragança, 
conhecida como “Clube dos Aliados”, posterior 
(ACREB). E onde mais tarde se instalou a 
Fundação Cultural de Bragança com o nome 
de Casa da Cultura “Lobão da Silveira”. O 
imóvel provavelmente sofreu algumas 
intervenções para adaptar-se aos diversos 
fins. Houve muita modificação em relação a 
arquitetura original, restando apenas poucas 
paredes divisórias internas, estando 
praticamente os elementos arquitetônicos 
externos como vãos, platibanda, cimalhas e 
molduras. O espaço foi totalmente reformado 
e reinaugurado em 02 de julho de 2020, e 
atualmente, funcionam a Secretaria Municipal 
de Turismo e Secretaria Municipal de Cultura 
e Desportos e a Biblioteca Pública Municipal 
de Castro e Souza, além do Centro de 
Convenções Padre Vitalino Maria Vari. 

- Prefeitura de 
Bragança 
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Figura 21- Mercado de Carne 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 
Localização: Avenida Visconde do Rio Branco, s/n. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 228/06 de 04 de outubro de 2006 
(Art. 1º, Item V). 

- Estilo Arquitetônico: Neoclássico 
- Data da construção: 1911. 

 
O mercado municipal foi construído em 
alvenaria estrutural com cobertura em telha 
francesa sobre estrutura metálica. Além disso, 
possuía 14 boxes internos revestidos em 
azulejos brancos. E em seu entorno 
funcionava uma feira livre. Passou por 
processo de restauro realizado pela Prefeitura 
Municipal de Bragança, o qual o transformou 
em um Mercado Cultural, voltado para a 
comercialização da gastronomia típica e do 
artesanato local. 

- Prefeitura de 
Bragança 

Figura 22- Liceu de Música de Bragança (Antiga Escola Monsenhor 
Mâncio Ribeiro) 

 
Fonte: Sanderson Marcelo Silva, 2019. 

 

Localização: Travessa Senador José Pinheiro, s/n. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 010/08 de 15 de janeiro de 2008 
(Art. 1º, Item II). 

- Estilo Arquitetônico: Eclético 
- Data da construção: 1929. 

 

Fundado como Grupo Escolar Corrêa de 
Freitas, mudou de nome para homenagear um 
importante sacerdote bragantino Monsenhor 
Mâncio Caetano Ribeiro. Após o prédio passar 
por uma reforma o espaço se tornou a Escola 
Liceu de Artes. 

- Secretaria de 
Estado de Educação 
do Pará - SEDUC 

Figura 23- Imóvel de João Paes Ramos 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
Localização: Avenida Visconde do Rio Branco, n. 1958. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto n° 228/06 de 04 de outubro de 
2006 (Art. 1º, Item II). 

- Estilo Arquitetônico: Colonial 
- Data da construção: Datada da segunda 
metade do século XVIII. 

 

É um dos imóveis mais antigos e 
representativos da cultura arquitetônica de 
Bragança, da época colonial. Na década de 
1960, foi adquirida pelo Sr. João Paes Ramos, 
que fundou uma das mais antigas farmácias 
do município, a Drogavossa, existente até 
hoje. Encontra-se em ótimo estado de 
conservação, este imóvel de uso misto, 
moradia no pavimento superior e comércio no 
pavimento térreo. 

- Espólio de João 
Paes Ramos 

Figura 24- Casa Madrid 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 
Localização: Travessa Senador José Pinheiro, n. 188. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 010/08 de 15 de janeiro de 2008 
(Art. 1º, Item V). 

- Estilo Arquitetônico: - 

- Data da construção: Datada do século XX. 
 

Foi propriedade do Major Antônio da Costa 
Rodrigues, intendente de Bragança entre 
1909 a 1912. É um imóvel que se encontra em 
bom estado de conservação e hoje o local 
funciona como hotel. 

- Imóvel particular 
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Figura 25- Imóvel dos herdeiros de José Maria Machado Cardoso 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
Localização: Em frente à Praça Antônio Pereira. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 010/08 de 15 de janeiro de 2008 
(Art. 1º, Item VI). 

- Estilo Arquitetônico: Eclético 
- Data da construção: Datada do início do 
século XX. 

 

Foi residência de diversas personalidades 
ilustres do Município de Bragança. 
Inicialmente esse patrimônio apresentava uma 
função de moradia e residência. Atualmente, 
apresenta a função comercial de uma 
farmácia, no pavimento térreo, na parte frontal 
do imóvel. 

- Pertence aos 
herdeiros de José 
Maria Machado 
Cardoso desde 10 
de setembro de 
1977. 

Figura 26- Imóvel da família Medeiros 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
Localização: Rua 13 de Maio, nº. 6132, Centro. 

- Tombado como Patrimônio Histórico do Estado 
do Pará, inscrito no Livro de Tombo nº 3, referente 
aos bens imóveis, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará em 15/09/1999. 

Estilo Arquitetônico: Português 
Data da construção: - 

 
Imóvel assoalhado de acapú e pau-amarelo. 
Em seu interior ainda existem móveis e 
utensílios de época. As paredes externas 
contêm azulejo português e, no alto, blocos de 
cimento com as iniciais do antigo dono, o 
intendente Simpliciano Fernandes de 
Medeiros. Apresenta estado de conservação 
razoável, pois embora não passe por reforma 
há algum tempo, é habitado por uma família 
que zela pelo imóvel. 

- Uma família é hoje 
responsável por 
zelar pelo espaço. 

Figura 27- Coreto Pavilhão Senador Antônio Lemos 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 

Localização: Praça Antônio Pereira, em frente ao Palacete 
Augusto Corrêa. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 228/06 de 04 de outubro de 2006 
(Art. 1º, Item IV). 

- Estilo Arquitetônico: Art Nouveau 
- Data da construção: 1910. 

 

Este coreto em ferro foi trazido da Alemanha, 
adquirido pelo intendente Simpliciano 
Fernandes de Medeiros. Representa um dos 
marcos do tempo áureo do ciclo da borracha 
na Amazônia e do enriquecimento de elites 
locais com a modernização proveniente de 
aspectos sociais e culturais proporcionados 
pela existência da Estrada de Ferro de 
Bragança. 

- Prefeitura de 
Bragança 

Figura 28- Residência da Família Ferreira 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 
Localização: Rua Dr. Justo Chermont, s/nº, Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 228/06 de 04 de outubro de 2006 
(Art. 1º, Item VI). 

- Estilo Arquitetônico: Eclético 
- Data da construção: Datada do inicio do 
século XX. 

 

Pertencia ao coronel Raymundo 
Nazeazeno Ferreira, comerciante da cidade e 
Prefeito de Bragança no período de 1930 a 
1932. Atualmente encontra-se em estado de 
abandono e foi dilapidado, foram removidos ao 
longo do tempo alguns elementos 
constituintes, peças que eram utilizadas como 
acabamento ornamental. Há alguns anos 
estava em análise no Departamento de 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da 
Secretaria de Cultura do Estado do Pará – 
SECULT, um pré-projeto de requalificação, 
mas que até dias de hoje ainda não foi iniciado 
o processo de requalificação do espaço. 

- Firma comercial 
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Figura 29- Imóvel do Antigo Hotel dos Viajantes 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 
Localização: Rua General Gurjão, nº. 1023. Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto n° 010/08 de 15 de janeiro de 
2008 (Art. 1º, Item IV). 

- Estilo Arquitetônico: - 
- Data da construção: Datada do século XIX. 

 
Ponto onde se concentrava à época toda a 
fidalguia da elite burguesa, constituída de 
comerciantes, políticos e empresários que 
visitavam a cidade, atraídos pelas belezas 
naturais e pela importância de Bragança no 
cenário político do Estado e do país. Hoje se 
encontra em estado de abandono. 

- Lojas Jomóveis 
Ltda 

Figura 30- Antigo Vice-Consulado de Portugal 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 

Localização: Rua Polidorio Coelho, s/nº, Centro. 

- Tombado ao Patrimônio Histórico 
Municipal pelo Decreto 010/08 de 15 de 
janeiro de 2008 (Art. 1º, Item VII). 

- Estilo Arquitetônico: Sobrado 
- Data da construção: 1908. 

 
Fora a sede do Vice-consulado de Portugal em 
Bragança e foi edificado em dois lotes 
patrimoniais do Município. Hoje o espaço não 
existe mais, pois foi demolido por conta do 
risco iminente de desabamento. 

- Herdeiros do 
Senhor Augusto 
Soares 

Figura 31 - Palacete Augusto Corrêa (antiga sede da Intendência 
Municipal) após desabamento 

 
Fonte: Rodrigues, 2018 

 
Localização: Rua Justo Chermont, entre as Travessas Cônego Miguel 
e Vigário Mota, em frente à Praça Antônio Pereira 

- Tombado ao Patrimônio Histórico Municipal 
pelo Decreto 144/16 de 18 de novembro de 
2016 (Art. 1º, Item I). 

- Estilo Arquitetônico: Eclético 

- Data da construção: 1902 ou 1903. 
 

O Palacete Augusto Corrêa teve sua obra 
concluia e foi naugurado durante a gestão do 
intendente Cel. Antônio Pedro da Silva 
Pereira, datada do ano de 1902 ou 1903 para 
ser o Palácio de Intendência Municipal de 
Bragança. Mas no mesmo já funcionou 
diversas repartições municipais, como a 
Câmara Municipal, a Junta de Serviço Militar. 
Com tudo, durante a sua história, houve quatro 
modificações entre as quais já foi Delegacia de 
Polícia, Cadeia e Inspetoria Regional de 
Saúde Pública no térreo. 
Este prédio foi reconstruido na administraçao 
do prefeito Emílio Dias Ramos e reinaugurado 
em 31 de janeiro de 1970. 
Em 21 de maio de 2018 o mesmo desabou, já 
em vias de aprovação do projeto de restauro 
do espaço, o projeto teve que ser refeito e 
atualmente já deu-se inicio ao projeto de 
reconstrução do prédio histórico, através da 
captação de recursos via emenda 
parlamentar. 

- Prefeitura de 
Bragança 

Fonte: Elaborado com base em dados do Inventario da Oferta Turística e pesquisas da SETUR. 
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Mapa 5– Patrimônio Material Bragantino 
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6.2 Bens imateriais 

Foi realizado um mapeamento para identificar as manifestações culturais mais 

significativas e tradicionais de Bragança. Alguns dos bens relacionados como festas, 

eventos e tradições populares são: Festival do Arroz de Várzea e do Caranguejo; 

Congresso de Missões Dos Ceifeiros da Última Hora; Festival Junino; Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré; Festividade do Glorioso São Benedito – Marujada de São 

Benedito; Cavalhada; Ajurusol; Cavalgada Camponesa; Carnabragança; Fabricação 

rústica da rabeca e do modo de tocar (retumbão, chorado, mazurca, roda, xote, valsa 

e o bagre); Fabricação da farinha de mandioca e do paneiro (cesto) para embalar a 

farinha; Fabricação do chapéu de maruja (elemento autóctone da cultura bragantina); 

Manicuera (elemento da culinária); e, Culinária proveniente da madioca e seus modos 

de fazer (beju, tucupi, goma, tapioquinha, bolinho, farinha com coco, farinha d’água). 

No caso do Município de Bragança, não existem bens imateriais registrados 

pelo órgão federal que é de responsabilidade do IPHAN, mas em se tratando de órgão 

estadual existe dois bens imateriais registrados, que no caso trata-se da Marujada, 

que recebeu o título de Patrimônio Imaterial Cultural e Artístico do Estado do Pará 

através da Lei nº. 7.330/09 e o Xote Bragantino que se tornou Patrimônio Artístico e 

Cultural do Estado do Pará através da Lei nº. 7.724/2013. Foi realizado um 

levantamento dos bens imateriais encontrados em Bragança, independentemente de 

serem ou não registrados como patrimônio, seguem listados: 

 
6.2.1 Celebrações 

• Festival Junino 

O Festival Junino de Bragança é realizado no mês de junho na Estação Cultural 

Armando Bordallo, agregando a comunidade, proporcionando cultura para todos e 

fortalecendo os grupos culturais, como quadrilhas, bois-bumbás, cordões de pássaros da 

região caeté e grupos musicais populares de raiz (Figura 31). Além do espaço do xote 

bragantino, casa de farinha, onde as comunidades produtoras de Bragança se revezam 

produzindo e vendendo a farinha e outros produtos derivados da mandioca, e a casa 

caeteuara com a venda do artesanato bragantino. 
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Figura 31– Festival Junino 

 

Fonte: Sandreson 

 

• Círio de Nossa Senhora de Nazaré 

São mais de 100 anos que o povo bragantino tem devotado a Nossa Senhora 

de Nazaré. Considerado o terceiro maior evento religioso do Pará, a cidade de 

Bragança vive no segundo domingo de novembro uma festa de fervor e devoção a 

Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses. 

Uma carreata abre a festa, na sexta-feira, levando a imagem a uma 

comunidade próxima, chamada Camutá, no sábado, a romaria fluvial a faz retornar. 

Um animado conjunto de embarcações navega em direção a Bragança. Na manhã do 

domingo, saindo da Igreja de São Benedito, a procissão conduz a imagem da santa 

em sua berlinda até a Catedral de Nossa Senhora do Rosário. Pelo caminho, inúmeras 

demonstrações de devota piedade. Ainda durante o trajeto, a banda Cantídio Gouveia 

dá o tom para os hinos e cânticos que são entoados, numa tradição que já chega a 

vencer o meio século (Figura 32). No domingo seguinte, quando ocorre o recírio, a 

imagem retorna à capela do Instituto Santa Teresinha, onde permanecerá até o 

próximo ano. 
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Figura 32– Cirio de Nossa Senhora de Nazaré 

 
Fonte: SECULD, 2015. 

 

 
• Festividade do Glorioso São Benedito e Marujada 

O culto de São Benedito é um dos maiores e mais antigos de Bragança. 

Remonta a 1798, quando foi fundada a irmandade, que desde então tem mantido esta 

festividade com o mesmo brilho e fervor religioso. A festa inicia-se no dia 18 de 

dezembro e termina dia 26 do mesmo mês, dia consagrado a São Benedito, sendo no 

tempo uma das mais importantes de Bragança (Figura 33). 

 
Figura 33– Festividade do Glorioso São Benedito 

Fonte: CRUZ,2017. 
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Um ritual importante que faz parte da Festividade de São Benedito é a 

Cavalhada, o qual tem como tema principal a influência cristã, lembrando o combate 

entre cristãos e mouros nas batalhas medievais por territórios sagrados. É composta 

apenas por cavaleiros e suas montarias, que disputam argolinhas nas cores azul e 

vermelha. Vence quem conseguir alcançar o maior número delas. 

As danças da Marujada executadas por marujos e marujas compõem uma parte 

do ritual da Festividade do Glorioso São Benedito, como forma de agradecimento ao 

Santo por graças alcançadas. No dia 19 de novembro de 2009 através da Lei nº. 

7.330/09 a Marujada recebeu o título de Patrimônio Imaterial Cultural e Artístico do 

Estado do Pará (Figura 34). 

 
Figura 34– Marujada 

 
Fonte: CRUZ, 2017. 

 

A Marujada tem uma hierarquia que demarca significativamente os espaços 

entre homens e mulheres, enaltecendo a figura feminina da maruja como mais 

importante em todos os efeitos da Festividade, as mulheres são as participantes mais 

importantes da Marujada. A principal autoridade da Marujada é a Capitoa, de cargo e 

função vitalícia, que disciplina e comanda as demais marujas, numa inversão social 

própria do período e bastante peculiar nos cultos afro-brasileiros de resistência à 

escravidão e submissão das mulheres. Existem ainda outros cargos como Vice- 

Capitoa, Capitão e Vice-Capitão. A Capitoa é quem escolhe a sua substituta a Sub- 

Capitoa, que só assumirá o bastão de direção após a morte da Capitoa ou por sua 

renúncia. 
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A indumentária feminina é com predominância em azul no Dia de Natal e com 

traje oficial em vermelho no dia de São Benedito. Com relação ao traje, as marujas 

usam uma blusa toda pregueada e rendada, e a saia, vermelha e azul com ramagens 

nessas cores. A tiracolo cinge uma fita vermelha ou azul, conforme a cor da saia e no 

peito ostentam uma rosa vermelha ou azul. Na cabeça usam um chapéu todo 

emplumado e cheio de fitas coloridas, e, no pescoço trazem colares coloridos e 

dourados com medalhas. 

A parte mais vistosa desta indumentária é o chapéu, cuja base era feita de feltro 

ou palha. Os de fabricação moderna são de carnaúba, palhinha ou mesmo papelão. 

Seja qual for o material empregado na estrutura básica do chapéu, ele é forrado na 

parte interna e externa. A aba, com papel dourado. Em torno, formado de um ou mais 

cordões em semicírculo, presos nas extremidades onde são colocadas voltas ou alças 

de casquilho dourado, prateado ou colorido. Entre as alças, por cima das voltas, são 

colocados espelhinhos quadrados ou redondos. No alto, plumas e penas brancas 

formam um penacho. Da aba, na parte posterior do chapéu, descem ao longo da costa 

da maruja, numerosas fitas coloridas. O número, largura ou o comprimento de fitas, 

embora não indicando hierarquia era reservado às mais antigas. 

Os poucos homens presentes participam acompanhando ou tocando 

instrumentos como tambor grande, cuíca, pandeiro, viola, cavaquinho, violino e 

rabecas. As rabecas são instrumentos de corda ainda em uso em diversos eventos 

locais e com fabricação por mestres bragantinos (Figura 35). Assim como as 

mulheres, os homens, no dia 25 usam camisa azul, fita azul e flor azul no chapéu 

revestido de pano, no dia 26 vestem calças e camisas brancas, usam chapéu de palha 

e carnaúba, revestido de pano com a aba virada e fixa em um dos lados com uma flor 

de papel, artificial em plástico vermelho ou azul de acordo com a saia da maruja. No 

braço esquerdo, amarram uma fita, com um laço. 

Figura 35- Rabecas 

 

Fonte: Genesis, 2020. 
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• Festividade de São Pedro na Vila dos Pescadores 

 
Festividade religiosa em devoção ao padroeiro dos pescadores, onde é realizada 

uma procissão fluvial. 

Figura 36– Festividade de São Pedro (a) e (b) 
 

 

Fonte: Melo, 2019. 

 

 

• Festival do Arroz de Várzea e do Caranguejo 

O evento conta com apresentação de danças e encenação, venda de comidas 

típicas, concurso da Rainha do Festival, torneio esportivo e festa dançante. 

 
• Ajurusol - Verão Bragança 

Programação realizada durante os finais de semana do mês de julho com 

shows de bandas locais e regionais, feira de artesanato Caeteuara e encerrando-se 

com o Concurso Miss e Mister Ajuruteua. 

 
• Cavalgada Camponesa 

Tradicional cavalgada com saída da sede da cidade até os campos naturais, 

shows de bandas locais e regionais. 

 
• Carnabragança 

Micareta com atrações regionais e nacionais. 

a 
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• Congresso de Missões Dos Ceifeiros da Última Hora 

Evento em que ocorre Reunião de louvor, pregações. O congresso reúne todos 

os anos membros da Igreja Assembleia de Deus, vindos de vários lugares do Brasil. 

Acontece durante 3 dias e é formado por palestras e cultos, e o evento mobiliza um 

público grande de religiosos no município. 

 
6.2.2 Saberes e fazeres 

• Fabricação da farinha de mandioca (Figuras 37, 38 e 39) e do paneiro (cesto) 

para embalar a farinha (Figura 40a). 

 
Figuras 37, 38 e 39– Fabricação da farinha de mandioca 

Fonte: SECULD, 2015; CRUZ, 2017. 

 
• Manicuera (elemento da culinária) 

Bebida à base de mandioca chamada manicuera ou mandicoeira, cujo caldo, 

tirado da massa, é cozido com arroz, até uma determinada temperatura. É ingerida 

fria como mingau. 

• Culinária proveniente da madioca e seus modos de fazer (beiju, tucupi, 

goma, tapioquinha, bolinho, farinha com coco, farinha d’água). 

 
- Beiju e Bolinho: São comestíveis derivados que fazem parte da cultura bragantina 

desde o tempo em que as margens do Caeté ainda eram habitadas pelos índios que 

deram nome ao rio que banha o município. 

- Sururu (Prato e iguaria): Molusco comestível semelhante `a ostra, também 

conhecido como mexilhão, muito empregado na culinária, como fritada, empadas, 

refogados, saladas, etc. É retirado da lama dos brejos e mangues. 
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- Tacacá: Papa de goma (amido da mandioca), quantidade variável de tucupi (líquido 

amarelo extraído da mandioca), com alho, sal e pimenta, além de camarões secos e 

o jambú (Figura 40b). 

- Tucupi: Liquido extraído durante a compressão da massa de mandioca no tipiti. 

- Farinha d’água: A farinha é o elemento mais frequente nas mesas de todas as 

classes sociais de Bragança, o que justifica o fato de a mandioca ser a principal cultura 

agrícola em toda a história do município. 

- Massa: Raiz em consistência de massa, que serve de base para os demais produtos 

derivados da mandioca. 

 
Figura 40– Farinha empaneirada (a); culinária proveniente da mandioca: Tacacá (b). 

 
Fonte: SECULD, 2015. 

 
6.2.3 Bens materiais e imateriais em processo de tombamento federal, estadual 

e municipal 

Não há em Bragança bens materiais. Em relação aos imateriais, existe um 

processo de registro que está em análise no Ministério da Cultura (IPHAN) em relação 

à Marujada de São Benedito como Patrimônio Imaterial do Brasil. Mas que segundo 

um dos representantes da SECULD ainda não se tem um parecer sobre a viabilidade 

desse registro, como são diversos, o processo acaba sendo um pouco mais 

demorado. 

 
7 Gestão do turismo nos recursos humanos 

7.1 Aspectos administrativos 

A atividade turística em Bragança é gerida pela Prefeitura Municipal de 

Bragança (PMB) (Anexo A), através da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR) 

(Anexo B), que está localizada na Travessa Senador José Pinheiro, s/nº, Centro – 

Casa da Cultura Lobão da Silveira, onde é dividida em três diretorias dentro da 

secretaria. A equipe técnica da diretoria de turismo é composta por quatro 

turismólogos de carreira, além de outros profissionais, tendo à frente como diretora do 

a 
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Departamento de Turismo Ana Paula da Silva Rebelo. Atualmente, quem responde 

pela pasta da SETUR é o Sr. Vinicius Reis de Oliveira. 

A gestão atual do destino de acordo com Bragança (2015) é feita pelo poder 

público, existindo pouca organização público/privada frente à atividade do turismo na 

cidade, onde os diversos segmentos envolvidos no turismo atuam na maioria das 

vezes de forma independente. Ainda segundo a mesma fonte a SETUR de Bragança 

fornece um apoio aos eventos sempre que solicitada, também se destaca qualificação 

técnica da equipe da Secretaria no acompanhamento e execução das ações voltadas 

ao turismo da cidade. 

 
7.2 Conselho Municipal de Turismo 

Atualmente está em funcionamento o Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR) de Bragança, criado através da Lei nº. 3.491/01, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. O Conselho é 

composto por 13 membros, dentre eles estão representantes de órgãos públicos e 

representantes da sociedade civil organizada, que são escolhidos entre as entidades 

legalmente constituídas e em funcionamento regular no município e que estejam 

diretas ou indiretamente ligadas ao turismo local. A esse Conselho compete: 

 

• Definir as propriedades da política de turismo; 

• Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano 

Municipal de Turismo; 

• Aprovar na formulação de estratégias e no controle de execução do Plano 

Municipal de Turismo; 

• Atuar na formulação de estratégias e no controle de execução do turismo no 

município; 

•  Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e 

orçamentárias do Fundo Municipal de Turismo e fiscalizar a movimentação e 

aplicações de recursos; 

• Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços destinados ao turismo, prestados 

à população pelos órgãos públicos e entidades privadas; 
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• Definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de turismo, 

sejam na área pública ou na área privada; 

• Definir critérios para a celebração de contratos ou convênios entre o setor 

público e as entidades privadas ligadas ao turismo, que estejam devidamente 

instaladas e que prestem serviços ao município; 

• Apreciar, previamente, os contratos e convênios referidos no inciso anterior; 

• Elaborar o seu Regimento Interno; 

• Promover, anualmente, com a maioria absoluta de seus membros, a 

conferência municipal de turismo, envolvendo a participação de órgãos 

públicos, entidades não governamentais e outros representantes da sociedade 

com a finalidade de avaliar a situação e propor diretrizes para o seu 

aperfeiçoamento. 

 
7.3 Capacitação da população 

7.3.1 Educação 

Segundo levantamento do IBGE (2016) o município de Bragança conta com 

180 escolas de educação municipal, 53 de educação estadual, 01 instituição de 

educação federal e 08 de educação particular. Tais organizações estão distribuídas 

nos sistemas de educação infantil, fundamental, médio, profissionalizante e superior. 

Dentro do planejamento turístico, a modalidade de ensino profissionalizante 

tem importância especial porque capacita profissionais a atuarem de maneira direta e 

específica na realidade do mercado turístico da cidade. Segundo Bragança (2013) das 

sete instituições existentes tanto públicas quanto privadas que ofereceram cursos 

profissionalizantes, no ano de 2012 no município apenas o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) possuía curso voltado à área de 

turismo e atende o segmento turismo em nível técnico. Observando a quantidade de 

cursos relacionados a turismo oferecidos no município, percebe-se a necessidade de 

criar novos cursos para aumentar a mão de obra qualificada disponível na atividade 

turística em Bragança. 

Em 2006, a SETUR de Bragança havia implantado o Programa de Artesanato 

que visou à capacitação histórica e cultural dos artesãos cadastrados e o incentivo à 

comercialização dos produtos nas feiras mensais ocorridas em praças públicas. Esse 

processo de qualificação e de estudo sobre a história de Bragança e ainda a criação 
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de oportunidades proporcionou um grande crescimento ao setor. Nestas feiras eram 

aplicadas pesquisas de volume de vendas e renda gerada, a fim de acompanhar e 

monitorar o crescimento da atividade, por ocasião do Programa, na época foram 

cadastrados na Secretaria cerca de 30 artesãos individuais. Em alguns eventos 

oficiais do calendário municipal eram reservados espaços para exposição e 

comercialização do artesanato bragantino. Segundo Bragança (2013) a prefeitura 

tinha como projeto a criação de um espaço fixo de comercialização destes produtos, 

acreditando que isto facilitaria, sobremaneira, a sua comercialização. 

Além das iniciativas citadas acima, é importante frisar a parceria da Secretaria 

Municipal de Cultura e Desportos (SECULD) com a Secretaria de Estado de Turismo 

(SETUR), através do Programa Estadual de Qualificação para o Turismo (PEQTUR), 

e por conta dessa parceria, durante o ano o município de Bragança recebe diversos 

cursos, contribuindo assim para a qualificação da mão de obra local. 

 
8 Oferta de serviços turísticos 

8.1 Produtos e atrativos turísticos 

O município de Bragança tem uma oferta significativa e variada de atrativos 

turísticos, atraindo visitantes das cidades vizinhas e da região. Na cidade é possível 

encontrar atrativos naturais (dentre eles está o rio Caeté, o manguezal e os campos 

naturais), histórico-culturais (diversos bens tombados em escala estadual e 

municipal), gastronômicos, religiosos, além de um vasto calendário oficial de eventos 

ativo na maioria dos meses do ano. 

As páginas a seguir apresentam, os atrativos turísticos encontrados em 

Bragança (Quadro 3). Tendo em vista que a cidade oferece diversos atrativos, foram 

selecionados apenas aqueles de maior relevância para o presente plano de turismo 

local, ou seja, os atrativos que já possuem algum tipo de desenvolvimento quanto ao 

turismo, e aqueles com iminente potencial a ser desenvolvido. 
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Quadro 3– Atrativos turísticos situados no município de Bragança 

Atrativo Caracterização Disponibilidade e acessibilidade 
Condições de conservação e 

características físicas 

Figura 41- Rio Caeté 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
 
 
 
 
 

Destaca-se pela paisagem e beleza 
natural que a mesma possui, sendo 
um dos elementos importantes que 
podem contribuir para o fomento do 

turismo, atraindo turistas que 
buscam atrativos naturais. 

 
 

 
A nascente do rio Caeté que ocorre 

no município de Bonito recebe o 
nome de Caetezinho, continua o seu 
trajeto atravessando o município de 
Ourém, na Vila de Arraial do Caeté, 
passa no município de Santa Luzia 

cortando a Rodovia BR-316, 
atravessa a Rodovia Dom Eliseu, no 

km 30, Vila Mocajuba e assim, 
passando por Bragança até 

finalmente desaguar no Oceano 
Atlântico. 

 
 
 
 

 
Possui águas barrentas e recebe 

influência do movimento das 
marés apresentando trechos 
estreitos em certo momento e 
largos em outro. Percorre a 

extensão de 60 Km da nascente 
à foz. 

Figura 42- Campos Naturais Bragantinos 

 

 
 
 

 
É uma área constantemente 

ventilada, tendo as palmeiras de 
buriti e babaçu como a vegetação 

mais frequente. Também há a 
predominância de fazendas com 
criação de gado zebu, nelore e o 
búfalo, além de cavalos mestiços. 

 
 
 

 
Localizados a aproximadamente 30 
minutos do centro da cidade por via 

rodoviária, desenvolve-se 
principalmente no norte do município 
de Bragança e estão associados com 

a área de manguezal. 

 
 
 

Apresentam uma extensa área, 
onde a cobertura vegetal é 
representada por gramínea, 

sendo, entretanto, desprovida de 
vegetação arbórea. Nesse 
ecossistema se encontra 
espécies de peixes, aves, 

anfíbios e vegetação aquática. 

Fonte: SECULD, 2015. 

Figura 43- Praia de Ajuruteua 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
 

A praia de Ajuruteua é considerada 
uma das mais belas praias do litoral 
paraense, O calendário municipal 

de eventos contempla dois que são 
realizados anualmente na praia: o 

Ajururol e o Reveillon, ocorridos em 
julho e em dezembro, 

respectivamente. 

 
 

Banhada pelas águas do oceano 
Atlântico, fica distante 36 Km do 

centro urbano e possui uma área com 
aproximadamente 3 Km de extensão 
e 800 m de largura, em maré baixa. O 
acesso mais utilizado é o rodoviário, 
através da rodovia PA-458 também 

conhecida como Bragança/Ajuruteua. 

 

No local encontra-se serviços 
turísticos compostos por bares, 

restaurantes e pousadas. A 
ocupação desta área ocorre de 

forma ilegal e desordenada, 
sofrendo graves problemas 
devido à ação da maré, que 

destrói estas construções, em 
estilo de palafitas, que servem 

de apoio ao turista. 

Figura 44- Catedral Nossa Senhora do Rosário 

 

 
 
 

Construída com iniciativa dos 
escravos pertencentes à Irmandade 

do Glorioso São Benedito de 
Bragança, para ser o orago do 

Santo Negro. Recebe as 
comemorações dos Santos 

Padroeiros dos bairros de Bragança 
e a festividade do Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré de Bragança. 

 
 
 
 

Localização: Rua 13 de maio, s/n° - 

Centro. 
Telefone: (91) 3425-1520 

Horário: Diariamente de 07h45 às 
12h00/ 15h00 às 18h00. 

 
 
 

Abriga os túmulos dos bispos 
Dom Eliseu Maria Coroli e Dom 

Miguel Maria Giambelli e em 
suas estruturas é residência do 

Vigário paroquial e sede da 
Secretaria paroquial. Na parte de 

trás do prédio foi construído o 
Museu de Arte Sacra Nossa 

Senhora do Rosário. 

Fonte: Lima, 2016. 

Figura 45- Igreja de São Benedito 

 

 
 
 

Construída por negros e índios, 
com a supervisão dos jesuítas. 

Serve como cenário de uma das 
maiores festas religiosas do 
município de Bragança: a 

Festividade do Glorioso São 
Benedito, no período de 18 a 26 de 

dezembro. 

 
 
 
 

Localização: Avenida Visconde do 
Rio Branco, s/n. -Centro. 
Telefone: (91) 3425-2677 

Horário: Quinta-feira de 17h00 às 
19h00/ Sábado de 20h00 às 21h00/ 

Domingo de 20h00 às 21h00. 

 
 
 
 
 
 

Houve modificações em seu 
interior mesmo após o 

tombamento. 

Fonte: Lima, 2016. 

Figura 46- Mirante de São Benedito 

 

 
 
 
 
 

Construído em 2009, no alto de 
uma colina na Vila do Camutá. 

Debaixo da torre, há uma pequena 
capela que pode ser visitada pelos 
turistas. De lá é possível ter uma 
visão panorâmica da cidade de 

Bragança, tem vista para a Mata 
Amazônica e para a orla da cidade. 
Há também uma pequena capela 
que pode ser visitada pelo turista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizado a margem direita do rio 
Caeté, dista 6 km do centro de 

Bragança. 

 
 
 
 
 

Possui uma área de 2.500m², 
tem uma escadaria com 131 
degraus e uma rampa com 

iluminação ornamental. A estátua 
de São Benedito mede 16,5 

metros e fica em cima de uma 
torre de oito metros de altura. 
Com acesso asfaltado, sua 

estrutura possui: 
estacionamento, 02 quiosques, 

vendas de comidas típicas e 
banheiro público. 

Fonte: Miranda, 2017. 
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Figura 47- Mercado de Carne 

 

 

Fonte: Lima, 2017. 

 
 
 
 

 
Construído em estilo neoclássico e 
inaugurado em 09 de setembro de 

1911. O mercado municipal foi 
construído em alvenaria estrutural 
com cobertura em telha francesa 
sobre estrutura metálica. Além 

disso, possuía 14 boxes internos 
revestidos em azulejos brancos. E 
em seu entorno funcionava uma 

feira livre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Localização: Avenida Visconde do Rio 

Branco, s/n° - Centro. 

 
 
 
 

 
Passou por processo de restauro 

realizado pela Prefeitura 
Municipal de Bragança, voltou a 
ser utilizado como mercado, com 

venda de frutas, verduras e 
legumes, roupas, restaurantes. 

Esporadicamente, a área externa 
do mercado é utilizada para 

realização de eventos culturais. 

Figura 48- Residência da Família Ferreira 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 
 
 
 
 

Construção em estilo eclético e 
datado do início do século XX, 

pertencia ao coronel Raymundo 
Nazareno Ferreira, comerciante da 
cidade e Prefeito de Bragança no 

período de 1930 a 1932. 

 
 
 
 
 
 

 
Localização: Rua Dr. Justo 

Chermont, s/n° - Centro. 

 
Atualmente encontra-se em 
estado de abandono e foi 

dilapidado, foram removidos ao 
longo do tempo alguns 

elementos constituintes, peças 
que eram utilizadas como 

acabamento ornamental. Há 
alguns anos estava em análise 
no Departamento de Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural da 
Secretaria de Cultura do Estado 

do Pará – SECULT, um pré- 
projeto de requalificação, mas 
que até dias de hoje ainda não 

foi iniciado o processo de 
requalificação do espaço. 

Figura 49- Imóvel da Família Medeiros 

 

 
 
 
 
 

Construída em estilo português 
pertencia ao intendente Simpliciano 

Fernandes de Medeiros. 

 
 
 
 
 
 

Localização: Rua 13 de Maio, nº. 6132 
– Centro. 

 
 
 

Imóvel assoalhado de acapú e 
pau-amarelo. Em seu interior 

ainda existem móveis e 
utensílios de época. Apresenta 

estado de conservação razoável, 
pois embora não passe por 
reforma há algum tempo, é 

habitado por uma família que 
zela pelo imóvel. 

Fonte: Lima, 2016. 

Figura 50- Antigo Vice-Consulado de Portugal 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 
 
 
 
 

Fora a sede do Vice-consulado de 
Portugal em Bragança e foi 

edificado em dois lotes patrimoniais 
do Município. 

 
 
 
 
 

Localização: Rua Polidorio Coelho, 
s/n° - Centro. 

 
 
 
 
 

Hoje o espaço não existe mais, 
foi demolido. 

Figura 51- Residência Mário Queiroz do Rosário - Pousada Aruãns 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pertenceu ao ex-prefeito de 
Bragança, que governou a cidade 

entre os anos 1959-1963. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Localização: Rua General Gurjão, n° 

1099, Centro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
O imóvel apresenta a função 

comercial de pousada. 

Fonte: Lima, 2016. 

Figura 52- Casa Madrid – Pousada Casa Madrid 

 

 
 
 
 
 

 
Datada do século XX. Foi 

propriedade do Major Antônio da 
Costa Rodrigues, intendente de 

Bragança entre 1909 a 1912. 

 
 
 
 
 
 

 
Localização: Travessa Senador José 

Pinheiro, nº 188 – Centro. 

 
 
 
 
 

 
É um imóvel que encontra-se em 

bom estado de conservação e 
hoje o local funciona como 

pousada. 

Fonte: Lima, 2017. 
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Figura 53- Imóvel de João Paes Ramos 

 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
 
 
 

 
Construído em estilo colonial e 
datado da segunda metade do 

século XVIII. É um dos imóveis mais 
antigos e representativos da cultura 
arquitetônica de Bragança, da época 

colonial. Na década de 1960, foi 
adquirida pelo Sr. João Paes Ramos, 

que fundou uma das mais 
antigas farmácias do município, a 
Drogavossa, existente até hoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Localização: Avenida Visconde do Rio 
Branco, nº 1958 – Centro. 

 
 
 
 
 
 

 
Encontra-se em ótimo estado de 
conservação, este imóvel de uso 

misto, moradia no pavimento 
superior e comércio no pavimento 

térreo. 

Figura 54- Imóvel dos herdeiros de José Maria Machado Cardoso 

 

 
 
 
 
 

 
Construído em estilo eclético e 

datado do início do século XX. Foi 
residência de diversas 
personalidades ilustres do Município 

de Bragança. Inicialmente esse 
patrimônio apresentava uma função 
de moradia e residência. Atualmente, 

apresenta a função comercial de 
uma farmácia, no pavimento térreo, 

na parte frontal do imóvel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localização: Em frente à Praça Antônio 
Pereira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontra-se em bom estado de 
conservação. 

Fonte: Lima, 2016. 

Figura 55- Escola Estadual Mâncio Ribeiro - Liceu de Música de Bragança 

 

 
 
 
 

Construído em estilo eclético e 
datado do ano de 1929. Fundado 
como Grupo Escolar Corrêa de 
Freitas, mudou de nome para 
homenagear um importante 

sacerdote bragantino Monsenhor 
Mâncio Caetano Ribeiro. Atualmente 

está sob 
responsabilidade da Secretaria de 

Educação do Estado (SEDUC). 

 
 
 
 
 
 

 
Localização: Travessa Senador José 

Pinheiro, s/n° - Centro. 

 
 
 
 
 
 

 
Após o prédio passar por uma 
reforma o espaço se tornou a 
Liceu de Música de Bragança. 

Fonte: Sandreson Marcelo Silva, 2019. 

Figura 56- Antiga Residência Oficial dos Prefeitos 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

 

 
Construído no ano 1908 em estilo 

neoclássico. Serviu de residência da 
família do Major Simpliciano 

Fernandes de Medeiros, foi de 
propriedade do irmão do major, o Sr. 

Antônio Fernandes de Medeiros 
Júnior, que comprou a casa em 05 
de setembro de 1924 do Sr. José 
Fernandes de Alencar, que residia 

na mesma. Em 1968, na 
administração de Emílio Dias 

Ramos, foi restaurada para servir 
como a residência Oficial dos 

Prefeitos. 

 
 
 
 
 
 
 

Localização: Rua 13 de maio, s/n° - 
Centro. 

 
 
 
 
 
 

Atualmente, é conhecida como a 
“Casa das Treze Janelas” e hoje 
abriga a Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Figura 57- Coreto Pavilhão Senador Antônio Lemos 

 

 
 
 
 

 
Construído em estilo Art Nouveau e 
datado de 1910. Representa um dos 
marcos do tempo áureo do ciclo da 

borracha na Amazônia e do 
enriquecimento de elites locais com 

a modernização proveniente de 
aspectos sociais e culturais 

proporcionados pela existência da 
Estrada de Ferro de Bragança. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Localização: Praça Antônio Pereira, 

em frente ao Palacete Augusto Corrêa. 

 
 
 
 
 

 
Este coreto em ferro foi trazido da 

Alemanha, adquirido pelo 
intendente Simpliciano 
Fernandes de Medeiros e hoje se 

encontra em ótimo estado de 
conservação. 

Fonte: Lima, 2016. 
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Figura 58- Orla de Bragança 

 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Localizado em frente à Igreja de 

São Benedito a orla de Bragança é 
um belo espaço para pratica do 

lazer, 
caminhadas e proporciona uma boa 

visão do rio caeté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localização: Avenida Visconde do Rio 

Branco, s/n. Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encontra-se em ótimo estado de 

conservação. 

Figura 59- Imóvel do Antigo Hotel dos Viajantes 

 
Fonte: Lima, 2017. 

 
 
 

 
Datado do século XX, era o ponto 

onde se concentrava à época toda a 
fidalguia da elite burguesa, 

constituída de comerciantes, 
políticos e empresários que 

visitavam a cidade, atraídos pelas 
belezas naturais e pela importância 
de Bragança no cenário político do 

Estado e do país. 

 
 
 
 
 
 
 

Localização: Rua General Gurjão, nº 
1023 – Centro. 

 
 
 
 
 
 
 

Hoje se encontra em completo 
estrado de abandono. 

Figura 60- Museu de Arte Sacra Nossa Senhora do Rosário – MASB 

 

 
 
 
 

Inaugurado em 08 de novembro de 
2007, Trata-se de um corpo 

documental da história da Amazônia 
que demonstra o árduo trabalho 

catequizador dos padres da 
Companhia de Jesus nas terras dos 

índios Caetés, que atualmente 
marca a forte religiosidade do povo 

bragantino, destacando-se as 
profundas devoções na festividade 
de São Benedito e Nossa Senhora 

do Rosário. 

 
 
 
 
 
 
 

Localização: Av. Nazeazeno Ferreira, 
s/nº, Centro. 

Site: www.masb.org.br 
Horário: Segunda-feira a sexta-feira 

das 09h00 as 12h00. 

 
 
 
 
 
 
 

Possui em seu acervo uma rica 
coleção de imagens sacras, que 

remonta os primórdios das 
incursões dos europeus na 
Amazônia no século XVII. 

Fonte: Lima, 2016. 

Figura 61- Teatro Museu da Marujada 

 

 
 
 

 
Tem a finalidade de mostrar aos 

visitantes o conhecimento da arte e 
da cultura peculiar da Marujada, 

expondo telas de artistas 
bragantinos, instrumentos musicais, 
artesanatos e registros históricos. 
Igualmente, promove no salão a 
oportunidade de realizações de 

eventos culturais e sociais. 

 
 
 
 
 

 
Localização: Trav. Cônego Miguel, 
s/nº, Praça Antônio da Silva Pereira, 

Centro. 
Horário: Segunda-feira a sexta feira 
de 08h00 às 13h00/ 15h00 às 18h00. 

 
 
 
 

 
O espaço tem Capacidade para 

comportar 2.000 pessoas. E 
possui 

equipamentos de Apoio como: 
Som, 02 instalações sanitárias, 

mesas (01 grande e 10 
pequenas) e 250 cadeiras. 

Fonte: Lima, 2016. 

Figura 62- Casa da Cultura 

 
Fonte: Lima, 2016. 

 
 
 
 

Construção em estilo eclético e 
datado do século XIX. Em 15 de 

fevereiro de 1956 o imóvel passou a 
abrigar a sede da Associação 

Cultural e Recreativa dos 
Estudantes de Bragança, conhecida 
como “Clube dos Aliados”, posterior 

(ACREB). E onde mais tarde se 
instalou a Fundação Cultural de 

Bragança com o nome de Casa da 
Cultura “Lobão da Silveira”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Localização: Travessa Senador José 
Pinheiro s/n° - Centro. 

O imóvel provavelmente sofreu 
algumas intervenções para 

adaptar-se aos diversos fins. 
Houve muita modificação em 
relação a arquitetura original, 

restando apenas poucas paredes 
divisórias internas, estando 
praticamente os elementos 

arquitetônicos externos como 
vãos, platibanda, cimalhas e 

molduras. O espaço, totalmente 
reformado, foi inaugurado dia 02 

de julho de 2020, e nele 
funcionam a Secretaria Municipal 

de Turismo, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Desportos 
e a Biblioteca Pública Municipal 

de Castro e Souza, além do 
Centro de Convenções Padre 

Vitaliano Maria Vari. 

http://www.masb.org.br/
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Figura 63- Comunidade Vila-Que-Era 

 

 
Fonte: Miranda, 2017. 

 
 
 
 
 

 
Criada em 2004, a Associação de Panelas de 

Barro de Vila-Que-Era conta com 5 
associados. Produzem Panelas e outros 
utensílios de barro. A técnica primitiva 

consiste em modelar a argila até que a peça 
adquira o formato desejado. O processo do 
contato da cerâmica com o fogo proporciona 

formas e 
tons variados, garantindo a exclusividade de 

cada peça. 

 
 
 
 
 

 
Localização: Vila-Que-Era, 

Bragança 
– Pará. 

 

As dificuldades encontradas 
na comunidade são 

relacionadas a falta de 
investimento, apoio do poder 

público, acesso ao local e 
sinalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não determinado 

Figura 64- Comunidade Fazendinha 

 
Fonte: Miranda, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

O artesanato produzido na comunidade, tem 
como referência a confecção de vasos de 
argila com diversos tamanhos e formatos, 

além da produção seriada de telhas e tijolos. 

 
 
 
 
 
 

 
Localização: Rua Cônego 

Clementino, s/nº, 
Comunidade da 

Fazendinha - Bairro Zona 
Rural – Bragança. 

 
 
 
 
 

 
Os utensílios são expostos em 
prateleiras com uma instalação 
simples, sendo o atendimento 
feito pelos próprios artesãos, o 

que pode se tornar mais um 
elemento de atratividade ao 

produto. 

Figura 65- Comunidade São Mateus 

 
Fonte: Miranda, 2017. 

 
 
 

 
Criada no dia 05 de maio de 2006, a 

Associação de Artesanato de São Mateus, 
conta com 12 associados sendo que 06 

pessoas trabalham entre artesãos, vendas e 
atendimento. Produzem panelas, refratários, 
pratos, bules, xícaras e outros utensílios de 

barro. Utiliza-se como matéria prima a argila e 
o charmott. 

 
 
 

 
Localização: Vila São 

Mateus, 
Taperaçu-Campo, 

Bragança. 

 
Uma das dificuldades 

encontradas esta no acesso 
ao local. 

 
 
 
 
 
 

 
Não determinado 

Figura 66- Palacete Augusto Correa (antes do desabamento) 

 
Fonte: Cruz, 2017 

 
Figura 67- Palacete Augusto Correa (depois do desabamento) 

 

Fonte: Rodrigues, 2018 

 
A sua presença dentro do Centro Histórico é 

imponente e marcante devido aos seus 
traços arquitetônicos e sua singularidade. O 
Palacete Augusto Corrêa é um prédio em 

alvenaria com cobertura de telhas de barro. O 
piso da entrada é todo em ladrilhos 

hidráulicos e a escadaria principal é em 
madeira acapu; os alicerces, em pedra, foram 

feitos pelos portugueses. O prédio é uma 
cópia fiel de um palácio da dinastia dos 
Bragança, em Portugal. Foi inaugurado, 

provavelmente, entre os anos de 1902 ou 
1903.O Palacete abrigou o corpo da 

administração pública municipal, nele já 
funcionou a Câmara de Vereadores de 
Bragança e posteriormente foi sede da 

administração municipal (Prefeitura Municipal 
de Bragança) até o ano de 2009. Além disso, 

guarda a memória de diversos 
acontecimentos políticos que marcaram a 

história de nosso Município. Várias 
personalidades estivarem no palacete, com 
destaque à presença do então candidato à 

presidência da República, Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. E da presença dos 

intrépidos aviadores Euclides Pinto Martins, 
brasileiro, e Walter Hilton, norte americano, 

em 09 de dezembro de 1922, que 
empreenderam o Raid Nova Iorque 

– Rio de Janeiro. E para perpetuar este fato 
glorioso, foi colocada uma placa, adquirida 

com o auxílio do município e subscrição 
popular na administração do Coronel 

Childerico Fernandes. Na década de 60 foi 
denominado de Palacete Augusto Corrêa, em 
homenagem ao eminente político bragantino. 

Está localizado em frente à Praça Antônio 
Pereira. O prédio é uma cópia do palácio de 
Bragança em Portugal. Foi inaugurado entre 
1902 e 1903 e nele funcionaram a Câmara e 
a Prefeitura Municipal, até 2009. Guardava a 

memória de acontecimentos políticos que 
marcaram o Município e, infelizmente, grande 
parte do prédio desabou em 2018 e esse ano 

de 2020 iniciou sua reconstrução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endereço: Rua Justo 

Chermont - Centro 
 

Coordenadas:- 
1°3'27.23" – 
46°45'49.87" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 21 de maio de 2018 o 
mesmo desabou, já em vias de 

aprovação do projeto de restauro 
do espaço, o projeto teve que ser 
refeito e em 2020 deu-se inicio 
ao projeto de reconstrução do 

prédio histórico, através da 
captação de recursos via 

emenda parlamentar. 
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Figura 67- Instituto Santa Terezinha 

 
Fonte: Cruz, 2017. 

 
 

Este prédio foi construído por 
padres italianos da Ordem dos 

Padres Barnabitas, cujos primeiros 
moradores foram os europeus, 

como sede da Prelazia do Guamá. 
Foi administrada por Monsenhor 

Eliseu Coroli (depois bispo) e pelos 
bispos Dom Miguel Maria Giambelli 
e Dom Luis Ferrando. Atualmente é 

a sede da Cúria Diocesana de 
Bragança. 

 
 
 
 
 
 

Endereço: Travessa Coronel Antônio 
Pedro, s/nº - Centro 

 

Figura 68- Palácio Episcopal 

 
Fonte: Cruz, 2017 

 
 
 

Este prédio foi construído por 
padres italianos da Ordem dos 

Padres Barnabitas, cujos primeiros 
moradores foram os europeus, 

como sede da Prelazia do Guamá. 
Foi administrada por Monsenhor 

Eliseu Coroli (depois bispo) e pelos 
bispos Dom Miguel Maria Giambelli 
e Dom Luis Ferrando. Atualmente é 

a sede da Cúria Diocesana de 
Bragança. 

 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Travessa João XXIII, nº. 326 
- Centro 

 

Fonte: Elaborado com base em informações do inventario da Oferta turística, Plano de Posicionamento e pesquisas de campo. 
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Além dos atrativos citados, Bragança também conta com roteiros turísticos que 

pela falta de uma agência de receptivo no município não são comercializados de forma 

regular, como city tour, visitas as comunidades produtoras de farinha e passeio de 

barco no rio Caeté. Esses roteiros são importantes para promover cidade e, 

consequentemente, alavancar o turismo local, podendo se consolidar como produtos 

turísticos em um futuro próximo. 

A criação da matriz de hierarquização de atrativos, nessa pesquisa, se propôs 

a levantar e analisar os atrativos e produtos turísticos da cidade de Bragança, tendo 

como subsídio a “Matriz de Avaliação dos atrativos turísticos de Piracicaba”, realizada 

por Piracicaba (2013). O objetivo é fazer um levantamento das características, 

potencialidades e condições de infraestrutura dos locais. Propõe-se na matriz atribuir 

a cada elemento um peso relativo, contemplando a maneira como estes se 

relacionam, ou seja, como cada ação de determinada realidade reflete no conjunto. 

A análise dos atrativos turísticos de Bragança ocorreu em dois períodos, em 

novembro de 2016 e janeiro de 2017. Os elementos selecionados para análise na 

matriz foram: infraestrutura, estado geral de conservação, acesso ao local e 

acessibilidade. Atribui-se notas de zero a três para cada item avaliado, sendo três a 

pontuação correspondente à qualificação mais elevada, ou seja, condição de 

excelência máxima, e zero a inexistência do fator analisado. 

Assim como na matriz realizada para avaliar os atrativos de Piracicaba, em 

Bragança optou-se também por colocar a pontuação relativa e uma breve justificativa 

contida em uma legenda localizada abaixo da matriz. A pontuação (que varia de 0 a 

3) vem acompanhada de uma escala de cores, na qual 0 (zero) é representado pela 

cor cinza (indicando inexistência, inobservância do fator analisado); 1 (um) pela cor 

vermelho claro (indicando a necessidade urgente de melhoria), 2 (dois) pela cor verde- 

água (características apontando para uma possível manutenção/reparo do fator 

observado) e 3 (três) pela cor verde claro (características bem avaliadas, adequadas). 

Através desse método, as informações que aparecem na matriz ficaram mais diretas, 

garantindo a compreensão imediata da qualificação e hierarquização dos atrativos 

turísticos. 

A atribuição de notas e justificativas teve por base a análise de campo realizada 

no próprio município de Bragança e também por meio dos sites oficiais de cada 

atrativo no caso daqueles que os possuem. Para tal estudo, seguiram-se os seguintes 

critérios e quesitos para avaliar os atrativos turísticos: 
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Infraestrutura: os aspectos a serem observados basearam-se na existência e 

condições em que se encontram os atrativos: estacionamento para veículos (se esse 

é ou não suficiente para a demanda, se é de fácil localização); sanitários e bebedouros 

(limpeza e estrutura dos mesmos; quantidade suficiente e locais onde estão 

instalados; existência de sabonete, papel higiênico e demais utensílios de higiene, 

além da existência e/ou necessidade de fraldário); estabelecimentos para alimentação 

(existência e/ou necessidade de se ter tais estabelecimentos; condições em que se 

encontram; diversidade na oferta dos alimentos; preço e atendimento); limpeza 

(lixeiras, inclusive de coleta seletiva, e se essas são suficientes e bem distribuídas no 

espaço do atrativo; eficiência da equipe de limpeza - aqui, será observada a 

intensidade e regularidade da limpeza principalmente de áreas abertas). 

Estado geral de conservação: analisa-se a manutenção da fachada, dos ambientes 

internos, o estado de conservação do piso, das paredes, portas, janelas e demais 

ambientes e equipamentos (se for o caso de praças analisou-se o estado de 

conservação de bancos, estruturas relativas às atividades esportivas e demais 

equipamentos). 

Acesso ao local: observa-se se a sinalização (placas de trânsito e placas indicativas 

dos atrativos) é eficiente, cumprindo o papel de guiar o visitante e/ou morador até o 

local em questão e se está de acordo com a padronização, além das condições em 

que se encontram as vias que levam até o local (a via apresenta buracos? É asfaltada? 

Apresenta algum risco ao condutor e passageiros?). 

Acessibilidade: analisam-se as informações prestadas ao visitante (eficiência e 

conhecimento dos funcionários, material impresso; placas informativas da história, 

importância do lugar ou mesmo placas informando nomes de espécies vegetais, por 

exemplo) e as adequações necessárias aos portadores de necessidades especiais 

(rampas de acesso, placas em Braille, corrimão, telefones e pias rebaixadas para 

cadeirantes, existência e/ou necessidade de elevador, banheiros e assentos especiais 

para aqueles que apresentam mobilidade reduzida, etc.). 

Apresenta-se, a seguir, a matriz contendo as pontuações com base nas 

pesquisas de campo (Quadro 4), e observe-se que foram avaliados um total de 35 

atrativos, sejam os já consolidados ou potenciais que podem ser aproveitados para o 

turismo, dependendo de como for realizado o planejamento turístico municipal. 
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Quadro 4– Matriz de Avaliação dos atrativos turísticos de Bragança 

Classificação dos atrativos Avaliação de atrativo 

 

 
Elementos de 

avaliação 

 
 
 

Fatores 

 

 
Rio 
Caeté 

 

 
Campos 
Naturais 

 
Teatro 
Museu 
da 
Marujada 

 
Imóvel  dos 
herdeiros de 
José Maria 
Machado 
Cardoso 

 
 
Residência 
da Família 
Ferreira 

 
Imóvel 
da 
Família 
Medeiros 

 
 
Antigo Vice 
Consulado 
de Portugal 

 
Imóvel do 
Antigo 
Hotel dos 
Viajantes 

 

 
Casa 
Madrid 

 
 

Palacete 
Augusto 
Corrêa 

 
Coreto 
pavilhão 
Senador 
Antônio 
Lemos 

 

 
Orla de 
Bragança 

 
 
 

MASB 

 

 
Mercado 
de Carne 

 
 
Imóvel de 
João Paes 
Ramos 

 
 
 
 

Infraestrutura 

 
Estacionamento 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

Sanitários e 
bebedouros 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Estabelecimentos 
para alimentação 

3 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 1 

Estado geral 
de 

conservação 

Limpeza 0 0 3 3 0 1 0 0 3 0 2 3 3 2 3 

Manutenção 0 0 3 3 0 1 0 0 3 0 2 3 2 3 3 

 
Acesso ao 

local 

Sinalização 2 1 2 0 0 1 1 0 1 0 2 2 3 2 1 

Condições das 
vias até o local 

 

2 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
 
 
Acessibilidade 

Informações ao 
visitante 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 

Adequações aos 
portadores de 
necessidades 

especiais 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas em visitas técnicas. 
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Quadro 4– Matriz de Avaliação dos atrativos turísticos de Bragança (contin.) 

Classificação dos atrativos Avaliação de atrativo 

 

 
Elementos de 

avaliação 

 
 
 

Fatores 

 

 
Casa da 
Cultura 

 

 
Praia de 
Ajuruteua 

 
 

Catedral Nossa 
Senhora do 

Rosário 

 
 

Igreja de 
São 

Benedito 

 
 

Mirante 
de São 
Benedito 

 

 
Hotel 

Aruãns 

 
Antigo 

Barracão 
da 

Marujada 

 
 

Escola 
Liceu de 

Artes 

 
Residência 
da família 
Ribamar 

Rosa 

 

 
Hotel 

Alternativo 

 

 
Hotel Solar 
do Caeté 

 
 

Residência 
Oscimar 

Fernandes 

 
Sociedade 
Beneficente 

Artística 
Bragantina 

 
Residência 
da família 
Antunes 

Castanho 

 
 
 
 

Infraestrutura 

 
Estacionamento 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Sanitários e 
bebedouros 

 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Estabelecimentos 
para alimentação 

 

0 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 

Estado geral 
de 

conservação 

Limpeza 0 1 3 3 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 

Manutenção 0 0 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 

 
Acesso ao 

local 

Sinalização 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Condições das 
vias até o local 

 

3 
 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
 
 
Acessibilidade 

Informações ao 
visitante 

 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 

Adequações aos 
portadores de 
necessidades 

especiais 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas em visitas técnicas. 
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Quadro 4– Matriz de Avaliação dos atrativos turísticos de Bragança (contin.) 
 

Classificação dos atrativos Avaliação de atrativo 

 

Elementos de avaliação 

 

Fatores 

 
Residência da família 
Tuma e adjacências 

Residência Aspásia 
(Grande incentivadora do 

samba de Bragança) 

 
Comunidade Produtora de Farinha 

Camutá 

 

Comunidade Vila-Que-Era 

 
Comunidade 
Fazendinha 

 
Comunidade São 

Mateus 

 
 

 
Infraestrutura 

Estacionamento 1 1 3 1 1 1 

Sanitários e 
bebedouros 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Estabelecimentos 
para alimentação 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 

Estado geral de conservação 

Limpeza 1 1 1 1 1 1 

Manutenção 1 1 1 1 1 1 

 
 

Acesso ao local 

Sinalização 1 1 1 1 1 1 

Condições das vias 
até o local 

3 3 2 1 1 1 

 
 

 
Acessibilidade 

Informações ao 
visitante 

0 0 0 0 0 0 

Adequações aos 
portadores de 
necessidades 

especiais 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas em visitas técnicas. 
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Legenda: 
 

Estacionamento 

 
Sanitários e 
bebedouros 

 
Estabelecimentos para 
alimentação 

 
Limpeza e 
Manutenção 

 

Sinalização 

 
Condições das 
vias 

 
Informações ao 
visitante 

 
Adequações aos portadores de 
necessidades especiais 

 

Números 

Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente Péssimo estado Inexistente Inexistente 0 

 
Muito pequeno 

 
Precário 

 
Precários 

 
Precária 

 
Irrisória 

 
Muito danificadas 

 
Ineficiente 

Poucas adequações (em mau 
estado de conservação) 

 
1 

 
Pequeno 

 
Inadequado 

 
Inadequados 

 
Inadequada 

Esparsas 
(distantes) 

Parcialmente 
Danificadas 

 
Irrisória 

Poucas adequações (em bom 
estado de conservação) 

 
2 

Tamanho ideal Adequado Adequados Adequada Abundante Adequadas Eficiente Totalmente adequado 3 
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No geral o estado dos atrativos indica a necessidade de investimentos para que 

possam ocorrer melhorias, visto que durante a avaliação dos atrativos percebeu-se 

diversas deficiências de estrutura. Muitos atrativos estão em situação precária e com 

poucas adequações, principalmente no aspecto da acessibilidade a Pessoas com 

Deficiência (PcD). Percebe-se a ausência de rampas e pisos táteis, além de muitos 

espaços estarem sem função e sem nenhuma utilização, onde podiam ser 

aproveitados mais adequadamente. É necessária uma melhoria no que se refere as 

informações sobre esses lugares, onde essa problemática deve ser levada em 

consideração, pois em muitos desses espaços há uma ausência de sinalizações 

turísticas e também mecanismos que facilitem a interpretação de determinados 

atrativos que possuem relevância histórica em Bragança. 

 
8.1.2 Festas e eventos sociais municipais 

No Calendário de Eventos de Bragança existem festividades que evidenciam 

as especificidades deste município do litoral paraense (Figura 69). 

 

Figura 69– Eventos oficiais do município de Bragança 
 
 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de Coimp, 2016; SETUR, 2018. 
Nota: O Circuito Gastronômico Sabores do Caeté pode ocorrer em novembro e em dezembro. 

 

• Carnaval: Na festa ocorre programação de shows de bandas locais e regionais, 

concursos de Rei Momo, Rainha do Carnaval e Rainha Gay do Carnaval, desfile 

de 
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blocos e escolas de samba. Atualmente, os shows acontecem na Orla da Cidade e 

na Estação Cultural Armando Bordallo da Silva e o desfile oficial de escolas de 

samba e blocos, na Avenida Nazeazeno Ferreira. 

• Cavalgada Camponesa: O evento foi realizado pela primeira vez em 2005 por um 

grupo de 50 cavaleiros e público estimado de apenas 300 pessoas. Atualmente, a 

cavalgada de Bragança atrai a participação de vários municípios do estado do Pará, 

além de comitivas do estado do Ceará, Tocantins e Maranhão. Durante a 

programação do evento é servido o café da manhã, às 6 horas, aos participantes 

para depois sair em cortejo, às 8 horas, em direção à região dos campos 

bragantinos, com paradas em pontos estratégicos. A chegada dos cavaleiros é o 

momento mais aguardado da programação, com previsão para o meio dia, no 

aeródromo municipal, onde acontecem: o desfile das montarias, o almoço dos 

cavaleiros, o desfile da rainha da cavalgada, os shows musicais locais, regionais e 

nacionais, a apresentação de repentistas e brincadeiras. 

Localização: Campos naturais de Bragança – Aeródromo municipal Juscelino 

Kubitschek. 

• Festival Junino: O Festival Junino de Bragança que acontece na Estação Cultural 

Armando Bordallo, com a participação de todos, inclusive da comunidade rural é 

promovido pela Prefeitura Municipal de Bragança, através da SECULD e da 

SETUR. O Festival Junino de Bragança apresenta grande movimento, produção e 

criação de expressões culturais durante o evento, a dança, a música, o sabor, o 

cheiro, o fazer, o bordar e outros saberes da região bragantina todos juntos num 

grande arraial, assim, proporcionando cultura para todos e fortalecendo os grupos 

culturais, como quadrilhas, bois-bumbás, cordões de pássaros da região caeteuara 

e grupos musicais populares de raiz. 

É um evento tradicional, aguardado com ansiedade e prestigiado pela população 

bragantina, cidades circunvizinhas e turistas. Em 2019, o evento reuniu um público 

estimado em 50.000 (cinquenta mil) pessoas em quatro dias de programação e 

contou com a apresentação de vários grupos de: quadrilhas juninas, bois-bumbás 

e cordões de pássaros, além de barracas de vendas de comidas típicas que tiveram 

um faturamento total que girou em torno de R$ 194 mil reais, incluídos os valores 

apurados da Casa de Farinha, da Casa Caeteuara e das Barracas Gastronômicas 

para 4 dias de evento, de 06 a 09 de junho, visto que no dia 10 nem todos os 

expositores e vendedores participam, por isso não é realizado o levantamento. A 
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quantidade de barracas varia de ano a ano em média de 35 a 40 barracas 

confeccionadas com palha e bambu. 

Há outros espaços de valorização da cultura local como a Casa de Farinha onde 

as comunidades produtoras da melhor farinha do país se revezam produzindo e 

vendendo as farinhas d’água e de tapioca são produzidas na hora e embaladas no 

paneiro, entre outros produtos derivados da mandioca. 

O evento dispõe também da Casa Caeteuara, onde os artesanatos típicos da região 

são comercializados, e a Casa do Xote, um dos pontos altos do festival, é um 

espaço onde os participantes do evento poderão dançar ao som do xote bragantino 

tocado na rabeca. 

A peculiaridade desse evento influenciou na escolha do município como 

representante da Região Norte em um processo de seleção promovido pelo 

Ministério do Turismo (MTUR) e a Embratur para receber apoio para promover seu 

festejo junino em nível nacional e internacional, com ações de promoção, 

comunicação e apoio à comercialização. 

Período de realização da última edição: 06 a 09 de junho de 2019. 

• Concurso Garota Pérola FM: O concurso “Garota Pérola FM” é um concurso de 

beleza que acontece há 22 anos na região bragantina, abrangendo todos os 

municípios que recepcionam a programação da rádio Pérola FM. Cerca de 80 

moças se candidatam a ganhar o título, a cada ano. 

Localização: Espaço cultural Armando Bordalo. 

• Carnabragança: Carnaval fora de época que reúne artistas de nível regional e 

nacional fazendo o município entrar na rota da massa jovem que sai em busca de 

diversão e boa programação. Traz uma expectativa de público de pelo menos 20 

mil foliões. O evento vem ganhando proporções grandiosas e somente de forma 

direta conta com a presença de aproximadamente 200 pessoas trabalhando. O 

evento atrai público oriundo de municípios vizinhos e de várias regiões do país. 

Localização: Avenida Governador Mendonça Furtado. 

• Ajurusol - Verão Bragança: O Ajurusol - Verão Bragança é um evento realizado 

pela Prefeitura Municipal de Bragança, através da SETUR, que organiza durante 

todo mês de julho uma programação cultural e esportiva para os turistas e a 

população local. A programação engloba shows nacionais, locais e regionais, 

teatro, cinema, programação infantil, jogos de verão e concursos de beleza. 
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Localização: Praia de Ajuruteua, Estação Cultural Armando Bordalo, Mirante de 

São Benedito e Orla fluvial da cidade de Bragança. 

• Semana da Pátria: Evento de caráter cívico esportivo, que em 2016 completou 

46 anos de existência. Envolve todos os atletas bragantinos nos torneios de 

clubes e escolas, na faixa etária de 8 a 38 anos, nas várias modalidades 

esportivas e suas categorias. Em 2015, somou 7.000 atletas que disputaram 331 

partidas, nas várias praças esportivas da cidade, alcançando um público de 3.000 

pessoas. Localização: Complexo poliesportivo Dom Eliseu Maria Corolli, ginásio 

do SENAI, AABB, arena campinho, clube paroquial e complexo poliesportivo Rosa 

Blanco. 

• Cavalgada na Trilha do Trem: Bragança possui uma enorme diversidade cultural 

e no decorrer do ano a cultura é valorizada e incentivada com os mais variados 

eventos, dentre eles, “a cavalgada na trilha do trem”. O evento, que já está na sua 

5ª edição é uma iniciativa da ex vereadora Socorro Lobão, que tem por objetivo o 

resgate da história da Estrada de Ferro Belém – Bragança, no qual se faz o percurso 

a cavalo pela mesma estrada. 

Localização: comunidade Benjamim – Rodovia Bragança Cacoal. 

• Festival do Arroz de Várzea e do Caranguejo: Inicialmente realizado pelas 

mulheres da comunidade do Acarajó, o festival surgiu como uma festa de 

agradecimento pela colheita do arroz de várzea e somente um ano depois o 

caranguejo foi introduzido, ficando assim conhecido como “Festival do Arroz de 

Várzea e do Caranguejo”. O evento conta com apresentação de danças e 

encenação, venda de comidas típicas, concurso da Rainha do Festival, torneio 

esportivo e festa dançante. 

• Congresso de Missões dos Ceifeiros da Última Hora: Congresso que reúne 

membros da igreja Assembleia de Deus, vindo de vários lugares do Brasil. Acontece 

durante 3 dias e é formado por palestras e cultos. O evento mobiliza um público 

grande de religiosos no município. 

Localização: Complexo esportivo dom Maria Corolli. 

• Círio de Nossa Senhora de Nazaré: São mais de 100 anos que o povo bragantino 

tem devotado a nossa senhora de Nazaré. Considerado o terceiro maior evento 

religioso do Pará, a cidade de Bragança vive no segundo domingo de novembro 

uma festa de fervor e devoção a nossa senhora de Nazaré, padroeira dos 

paraenses. 
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Uma carreata abre a festa, na sexta-feira, levando a imagem a uma comunidade 

próxima, chamada Camutá, no sábado, a romaria fluvial a faz retornar. Um animado 

conjunto de embarcações navega em direção a Bragança. Na manhã de um 

domingo, saindo da igreja de São Benedito, a procissão conduz a imagem da Santa 

em sua berlinda até a catedral de Nossa Senhora do Rosário. Pelo caminho, 

inúmeras demonstrações de devoção. Ainda durante o trajeto, a banda Cantídio 

Gouveia dá o tom para os hinos e cânticos que são entoados, numa tradição que já 

chega a vencer o meio século. No domingo seguinte, quando ocorre o recírio, a 

imagem retorna à capela do instituto Santa Teresinha, onde permanecerá até o 

próximo ano. 

De acordo com Bragança (2015) durante a festividade, mais de 30 mil casas 

recebem a visita da imagem peregrina, ao todo são 11 romarias e cerca de 200 mil 

devotos acompanham a procissão do domingo do círio, percorrendo os quatro 

quilômetros do trajeto. 

Localização: Principais ruas da cidade, igreja de Nossa Senhora do Rosário, igreja 

de São Benedito e vila do Camutá. 

• Festividade do Glorioso São Benedito: A festividade de São Benedito é uma 

manifestação cultural e religiosa com tradição de mais de 215 anos. A programação 

religiosa é formada por missas, novenas, ladainhas, procissão fluvial e terrestre, e 

a programação cultural com rituais de apresentações da marujada, shows católicos 

de bandas e cantores regionais. 

No início do século XX aconteceu o processo de embranquecimento, pela 

entrada de brancos a seu quadro de irmãos. Tiveram como documentos principais 

os compromissos, próprios da antiga irmandade religiosa. E seus rituais divergem 

das variações existentes no Brasil, com nomes como Fandango, Barca, Chegança 

de Marujos. Fazem parte da festividade e não podem ser dissociados os aspectos 

religiosos dos culturais, mas existe uma delimitação entre as manifestações 

religiosas (missa, novena e procissão) e culturais (dança, cavalhada, leilão e 

almoço) num sistema de representações bastante peculiar. Os atos religiosos são 

organizados pela Diocese de Bragança, Catedral de Nossa Senhora do Rosário. 

Por ocasião da festa, o Largo de São Benedito recebe vistosa ornamentação. 

Ao centro do arraial, um coreto de madeira é destinado à banda de música e ao 

lado um pequeno barracão para os leilões. À esquerda da igreja fica o barracão da 
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Marujada, onde dançam em quase todas as noites, assim como no Teatro Museu 

da Marujada de Bragança (Figura 70). 

 
Figura 70– Apresentações no Teatro Museu da Marujada de Bragança 

 

Fonte: CRUZ, 2017. 

 

Como parte da festividade, em sua face profana, a Marujada apresenta-se 

como a principal manifestação folclórica do município, em que segundo Bragança 

(2015) as marujas e os marujos participam do ritual folclórico vestidos em seus trajes 

característicos, portando chapéus altos, adornados com pequenos espelhos e fitas 

coloridas. E ao som dos atabaques e outros tambores, acompanhado de diversos 

instrumentos de corda, tais como rabecas e violinos, os bailarinos, marujas e marujos 

apresentam as danças típicas da Marujada, com seus volteios e arabescos, entoando 

cânticos inspirados da poética popular. Ainda para Bragança (2015) o toque e a dança 

do retumbão são considerados partes cruciais da apresentação pública da Marujada, 

sendo um momento de grande beleza desta expressão da arte popular. 

Outro evento tradicional da festividade e que acontece atualmente no dia 25 de 

dezembro, ao lado do aeroporto é a Cavalhada, que de acordo com Bragança (2015) 

lembra o combate entre cristãos e mouros nas batalhas medievais por territórios 

sagrados. Dois grupos de cavaleiros disputam argolas nas cores azul e vermelha, as 

mesmas cores de suas vestimentas. Os cavaleiros, montados, posicionam-se em duas 

filas paralelas, com o objetivo de conseguir pegar o maior número de argolas. 
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Os primeiros rituais da festividade se dão entre os meses de abril ou maio, 

através das esmolações que é o conjunto de atos religiosos realizados por três 

comitivas de esmoladores, que percorrem as regiões dos campos, colônias e praias, 

circunvizinhas a Bragança e outros municípios, angariando esmolas e ofertas para a 

festividade. É, em muitos casos, a única presença religiosa nas localidades mais 

distantes da sede do município. Cada comitiva de esmoleiros trajando opas leva uma 

imagem de São Benedito, instrumentos musicais, bandeiras e executam um conjunto 

de orações cantadas em latim, ladainhas e folias de homenagem a São Benedito, de 

acordo com um calendário de visitas nas casas de devotos, que pagam suas 

promessas hospedando e alimentando os esmoleiros. 

No local conhecido como porto da Padilha, no Camutá, local à margem direita 

do Caeté e a pouca distância, reúnem-se os esmoladores da Comitiva de São 

Benedito das Praias, em hora que depende da maré do dia. Daí saem da cidade 

inúmeras canoas, barcos e lanchas em uma verdadeira procissão fluvial. Uma 

embarcação conduz o Santo e os esmoladores. Em pé, na frente da embarcação, dois 

porta-estandartes fazem o entrelaçamento das bandeiras. O glorioso São Benedito é 

recebido na residência de um/a promesseiro/a e depois de esmolar do dia 08 a 16 de 

dezembro, o santo (assim como as demais comitivas) é recolhido a sua igreja. 

A festividade tem início no dia 18 de dezembro às 05 horas, com a alvorada e 

vai até o dia 26 de dezembro com a procissão. O dia 26 é considerado o principal dia 

da festividade de São Benedito, é marcado por danças, louvores e procissão com o 

Santo pelas ruas da cidade, a programação oficial da festa no dia começa por volta 

das 7h e a partir das 16h, se dá início a procissão, sendo um cortejo que segundo 

Bragança (2015) reúne cerca de 40 mil pessoas, lotando o centro histórico do 

município (Figura 71). Os Marujos e as Marujas vestidas de branco e vermelho 

acompanham a procissão em duas filas dispostas na frente do cortejo, e ao final da 

procissão, há uma missa campal na frente da Igreja de São Benedito. 
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Figura 71– Procissão da imagem de São Benedito pelas ruas da 
cidade de Bragança 

 

Fonte: CRUZ, 2017. 

 

No dia 01 de janeiro é feita a troca de bastões para os novos juízes dos anos 

vindouros. Para Bragança (2015) este é o principal atrativo da cidade, podendo gerar 

diversas possibilidades de desenvolvimento turístico não apenas no período da 

festividade, mas sim durante todo o ano, um exemplo sugerido na referida fonte é o 

acompanhamento das esmolações como uma experiência turística. 

Localização: Largo de São Benedito, Museu da Marujada e principais ruas da 

cidade. 

• Réveillon: A prefeitura municipal de Bragança através das secretarias municipais 

de turismo e de cultura e desportos preparam uma programação para a chegada 

do ano novo aos moradores e visitantes, com apresentação de bandas locais e 

regionais e show pirotécnico. 

Localização: Orla de Bragança e Praia de Ajuruteua. 

 
 

8.1.3 Análise da oferta de produtos e atrativos turísticos 

Percebe-se em Bragança uma diversidade de oferta de atrativos, importante e 

vantajosa para o desenvolvimento do turismo. O município reflete sua importância 

cultural e histórica através de: 1) estabelecimentos que remontam aos momentos 

históricos da cidade, a exemplo da igreja de São Benedito e o Imóvel de João Paes 

Ramos; 2) áreas de vegetação e hidrografia, com destaque para o rio Caeté e os 
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campos naturais; 3) continuidade da tradição encontrada, por exemplo, na festividade 

do Glorioso São Benedito. 

Além disso, Bragança tem um calendário oficial de eventos ativo na maioria dos 

meses do ano, sendo a maior parte das festas com caráter cultural. Muitas das festas 

merecem destaque pela originalidade e unicidade, como, por exemplo, Cavalgada 

Camponesa, que reúne um grupo de cavaleiros e um público do próprio município e 

de diferentes lugares do Pará e até mesmo de outros estados que prestigiam o evento; 

e o Festival do Arroz de Várzea e do Caranguejo que foi realizado inicialmente pelas 

mulheres da comunidade do Acarajó. 

 
8.2 Qualidade e oferta de alojamento e outros equipamentos turísticos 

A partir de pesquisas do inventário da oferta turística, e do relatório de ocupação 

hoteleira, verificou-se que em Bragança existem 11 hotéis, 34 pousadas, 4 motéis e 2 

outros dormitórios (Quadro 5). Para a avaliação dos meios de hospedagem, o estudo 

também foi baseado nas informações obtidas através do Inventario da oferta turística de 

Bragança, relatório de ocupação hoteleira, além do Plano de Posicionamento de Mercado 

do Produto Turístico Religioso e sites dos próprios hotéis. A Praia de Ajuruteua, como um 

dos principais atrativos, também concentra um significativo número de empreendimentos 

hoteleiros que se encontram ao longo da orla da praia (Quadro 6). 
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Quadro 5- Oferta da rede hoteleira em Bragança 

 
Hotéis/Pousadas/Dormitórios 

 
Localização 

 
UH/Leitos 

 
Instalações e Serviços 

 
Público 

 
Taxa de ocupação 

 
Meses com alta temporada 

Figura 72- Pousada Aruãns Casarão 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua General Gurjão, 1099 - Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'23.35" - 46°45'48.32" 
Telefone: (91) 3425-2195/98344-7053 
(Whatsapp) 

Site: www.pousadaaruans.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 UH 

e 
52 Leitos 

UH com Tv canal aberto, DVD, Internet, telefone, ar-condicionado, chuveiro 
elétrico, mesa, frigobar, toalha, sabonete, troca diária de roupa de cama e 
banho; diária com café da manhã; estacionamento coberto e gratuito com 
capacidade 4 veículos; sistema de segurança eletrônico; energia de 110 e 220 
volts; jardim; lavanderia; wi-fi nas áreas comuns; atendimento em inglês Estado 
de conservação: Bom. 
Reservas: Balcão, telefone e internet. 
Forma de pagamento: Dinheiro, crédito e débito. 

Turistas são estaduais e 
nacionais (vindos 
principalmente do Rio de 
Janeiro e São Paulo) e 
Internacional (Itália, Estados 
Unidos e Franca). 

Ocupação ano em média é 
de 90%; ocupação na alta 
temporada 100%. 

Fevereiro, julho, novembro e 
dezembro. 

Figura 73- Bragança Palace Hotel 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Travessa João XXIII, 102 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'17.60"- 46°45'53.87" 
Telefone: (91) 3425-2210/98198-2829 
(Whatsapp) 

 
 
 
 
 
 
 

 
13 UH 

e 
32 Leitos 

UH com Tv sinal de parabólica, Internet, ar-condicionado, mesa, luminária para 
leitura, chuveiro elétrico, frigobar, toalha, sabonete, troca diária de roupa de 
cama e banho; diária com café da manhã; sistema de segurança eletrônico; 
energia de 110 volts; lavanderia; adaptador de voltagem; impressoras; telefone; 
wi-fi nas áreas comuns. Apresenta escada com corrimão e apenas 3 UH com 
portas largas e corredor para circulação interna para cadeira de rodas. Estado 
de conservação: Bom. 
Reservas: Balcão, telefone, internet, agências de turismo. 
Forma de pagamento: Dinheiro, crédito e débito. 

Turistas são estaduais, 
nacional (vindos do Goiás, 
Maranhão, Amapá, 
Matogrosso e Ceara) e 
internacional (Paraguai e 
Espanha). 

Ocupação média mensal é 
de 59,98%. 

Janeiro, fevereiro, julho e 
dezembro. 

Figura 74- Pousada Ajuruteua Business 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Avenida Nazeazeno Ferreira, 1202 
– Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'7.37" - 46°46'4.42" 
Telefone: (91) 3425-1351 

Site: www.ajuruteua.com.br 

 
 
 
 
 
 

17 UH’S 
e 

63 Leitos 

UH com Tv canal aberto, internet, telefone, ar-condicionado, chuveiro elétrico, 
frigobar, toalha, sabonete, troca diária de roupa de cama e banho; diária com 
café da manhã; sistema de segurança eletrônico; circuito interno de TV; energia de 
110volts; lavanderia, 
wi-fi nas áreas comuns; Tv na recepção. Possui uma UH com portas largas para 
acesso interno para cadeira de rodas e banheiro com barra de apoio. Estado de 
conservação: Excelente. 
Reservas: Balcão, telefone, internet, agências de turismo. 
Forma de pagamento: Dinheiro, crédito e débito. 

 
 
 
 
 
 
 

Não informado 

Ocupação média mensal é 
de 51%. 

Junho, julho, outubro dezembro. 

http://www.pousadaaruans.com.br/
http://www.ajuruteua.com.br/
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Figura 75- Pousada Casa Madrid 
 
 

 
Fonte: Lima, 2017. 

Endereço: Travessa Senador José Pinheiro, 
188 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'22.46"- 46°45'49.90" 
Telefone: (91) 3425-1616 / 3425-3055 

Site: www.casamadridpara.com.br 

 
14 UH 

e 
42 Leitos 

UH com Tv a cabo, telefone, internet, ventilação natural, ventilador ou ar- 
condicionado, frigobar, toalha, sabonete, troca diária de roupa de cama e banho; 
diária com café da manhã; instalações para rede em todos os apartamentos. 
Uma de suas suítes e adaptável para o atendimento de pessoas com 
necessidades especiais ou baixa mobilidade. Estado de conservação: 
Excelente. 
Reservas: Balcão, telefone. 
Forma de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito. 

Não informado Não informado Não informado 

Figura 76- Marujo’s Suite Hotel 

 
Fonte: Marujo’s Hotel, 2019 

Endereço: Rua Pastor Afonso Menininho Rey, 
540 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'21.48" - 46°46'3.14" 
Telefone: (91) 3425-2464 /99963-9042 

Site: www.hotelmarujos.com.br 

 

27 UH 
e 

51 Leitos 

UH com Tv a cabo, internet, telefone, ar-condicionado, frigobar, chuveiro 
elétrico, toalha, sabonete, troca diária de roupa de cama e banho; diária com 
café da manhã; sistema de segurança eletrônico; circuito interno de TV; energia de 
110/220 volts; lavanderia, wi-fi nas áreas comuns. Possui acessibilidade, 
elevador, estacionamento fechado exclusivo para hospedes, auditório 
equipado, com capacidade para 36 pessoas, Cyber e Loja de conveniências e 
souvenir (lembrancinhas e presentes), restaurante com capacidade para 60 
pessoas, área de lazer com piscina e playground. Estado de conservação: 
Excelente. 
Reservas: Balcão, telefone, internet, agências de turismo, como o pagamento 
de sinal. 
Forma de pagamento: Dinheiro, crédito e débito. 

Turistas de sol e praia/histórico 
e de festas – vindos de Belém, 
cidades vizinhas e Maranhão. 

Ocupação média mensal é 
de 57,19%. 

Janeiro, fevereiro, julho e 
dezembro. 

Figura 77- Pérola Suite Hotel 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Avenida Mendonça Furtado, s/n° - 
Vila Nova, (anexo ao posto Pérola). 
Coordenadas: 
- 1°3'52.6" - 46°46'56.4" 

Telefone: (91) 98155-1861/98237- 
7177/98407-6941 

 
 
 
 

 
17 UH 

e 

30 Leitos 

UH com Tv a cabo, internet, ar-condicionado, frigobar, toalha, sabonete, troca 
diária de roupa de cama e banho; diária com café da manhã; sistema de 
segurança eletrônico; energia de 220 volts; lavanderia; wi-fi nas áreas comuns. 
Estado de conservação: Bom. 
Reservas: Balcão, telefone. 
Forma de pagamento: Dinheiro. 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 78- Nova Era Hotel 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Conego Clementino, 842 - 
Alegre. 
Coordenadas: 
- 1°3'33.30" - 46°46'5.72" 

Telefone: (91) 3425-4413 

 
 
 

 
27 UH 

e 
75 Leitos, 03 

extras 

UH com Tv a cabo, telefone, internet, ar-condicionado ou ventilador, frigobar, 
toalha, sabonete, troca diária de roupa de cama e banho; diária com café da 
manhã; wi-fi nas áreas comuns, sala de vídeo e estacionamento. Estado de 
conservação: Bom. 
Reservas: Balcão, telefone. 
Forma de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito. 

 
 
 
 
 

Não informado 

Ocupação média mensal é 
de 82,11%. 

Janeiro, fevereiro, julho e 
dezembro. 

http://www.casamadridpara.com.br/
http://www.hotelmarujos.com.br/
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Figura 79- Hotel Novo Milenyum 
 
 
 

Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Conego Clementino, 800 – 
Alegre. 
Coordenadas: 
- 1°3'32.56" - 46°46'6.04" 

Telefone: (91) 3425-1418 

 

22 UH 
e 

52 Leitos 

UH com Tv a cabo, telefone, internet, ar-condicionado ou ventilador, frigobar, 
toalha, sabonete, troca diária de roupa de cama e banho; diária com café da 
manhã; sala de vídeo e refeitório. Estado de conservação: Bom. 
Reservas: Balcão, telefone. 

Forma de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito. 

Turistas de negócios e de sol e 
praia – maioria vindos de Belém, 
Castanhal e Santa Maria do Pará. 

 
Não informado 

Janeiro, fevereiro, julho e 
dezembro. 

Figura 80- Hotel Solar do Caeté 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 
2096 – Centro. 
Coordenadas: 
- 01º03’26.4” - 46º45’44.7” 
Telefone: (91) 3425-1780 
Site: www.solardocaete.com.br 

 
 
 
 

11 UH 
e 

32 Leitos 

UH com Tv canal aberto, internet, telefone, ar-condicionado, banheiro com ducha 
quente, produtos de higiene pessoal (toalha e sabonete), room service 12 horas e 
troca diária de roupas de cama e banho; diária com café da manhã. Possui 
restaurante com capacidade para 28 pessoas, adaptado para pessoas com 
deficiência; aluguel para eventos de pequeno porte; sistema de segurança 
eletrônico; adaptador de voltagem; lavanderia; serviço de copa; microoondas; 
telefone, impressora; wi-fi e áreas comuns e entrada externa com rampa. Estado 
de conservação: Excelente. 
Reservas: Balcão, telefone, internet. 
Forma de pagamento: Dinheiro, cartão de crédito, pagamento antecipado em 
feriados. 

Origem dos visitantes/turistas 
são estaduais, nacional (vindos 
principalmente de São Paulo, 
Minas gerais, Goiás e 
Maranhão) e internacional 
(Espanha, Portugal, Estados 
Unidos e Franca). 

Ocupação ano em média e de 
90%; ocupação na alta 
temporada 100%; 

Fevereiro, julho, novembro e 
dezembro 

Figura 81- Dormitório Vitória 

 
Fonte: Imagem Google, 2019. 

Endereço: Rodovia BR 308 – Bragança/Viseu - 
Centro 
Telefone: 98771-3948 / 98108-5455 / 99237- 
9087 

 
 
 

 
09 UH 

e 

16 Leitos 

UH com ar condicionado ou ventilador; diária com café da manhã. Dispõe de 
garagem com capacidade para 8 carros. 
Forma de Pagamento: Dinheiro 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 82 – Guarimã Hostel e Turismo 

 
Fonte: Gildo Junior, 2021 

Endereço: Rua Aureliano Coelho, nº 1134 – 
Centro 
Telefone: 99278-1674 
Site: www.guarimahostel.com 

 
 
 
 
 
 
 

07 UH 
e 

37 Leitos 

UH compartilhados e privativos com ar condicionado, internet, banheiro com 
ducha quente (nos quartos privativos); diária com café da manhã. 
Possui piscina, cozinha equipada e TV na área comum para uso de todos os 
hóspedes. 
Reservas: Balcão, telefone, internet. 
Formas de pagamento: Dinheiro, depósito, transferência/pix, boleto bancário, 
cartões de crédito e débito. 

Origem dos visitantes/turistas 
são estaduais e nacionais 
majoritariamente. 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Fonte: Elaborado com base nos dados da SETUR, 2018 e 2021. 

http://www.solardocaete.com.br/
http://www.guarimahostel.com/
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Hotéis/Pousadas/Dormitórios Localização UH/Leitos Instalações e Serviços 

Figura 82- Restaurante e Pousada Ajuruteua 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Francisco Neto, s/n°, Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'38.7" - 46°36'17.8" 
Telefone: (91) 3425-1351 
Site: www.ajuruteua.com.br 

 
 
 
 
 

 
18 Apartamentos 

Ar Condicionado, TV, frigobar, café da manhã incluso e restaurante. 
Reservas: Balcão, telefone, internet, agências de turismo. 

Forma de pagamento: Dinheiro, crédito e débito. 

Figura 83- Pousada Brasil 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Avenida Principal (Pa-458), s/n°, Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'52.0" - 46°36'33.5" 
Telefone: (91) 98116-1324 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 84- Pousada e Restaurante Brasileirinha 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua N. S. da Conceição, Praia do Campo do Meio - Ajuruteua. 
Coordenadas: 

- 0°49'37.9" - 46°36'22.5" 

 
 
 
 
 

 
15 UH 

 
 
 
 
 

 
UH com ventilador. 

Figura 85- Pousada e Restaurante Buruca 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua N. S. da Conceição, s/n°, Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'37.4" - 46°36'22.7" 

Telefone: (91) 98159-0963 

 
 
 
 
 

Não informado 

 
 
 
 
 

Não informado 

 

Quadro 6- Oferta da rede hoteleira em Ajuruteua. 

http://www.ajuruteua.com.br/


 

 
 
Figura 86- Pousada e Restaurante Deus é Fiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'35.0" - 46°36'21.3" 

Telefone: (91) 98225-7749 

 

08 UH 
e 

08 Leitos 

UH com ventilador; restaurante com capacidade para 32 pessoas; oferece café da 
manhã incluso. 

Forma de pagamento: Dinheiro e cartão de crédito. 

Figura 87- Dormitório Esperança 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 

- 0°49'26.0" - 46°36'30.8" 
Telefone: (91) 99916-6240 

 
 
 
 
 
 

Não informado 

 
 
 
 
 
 

Não informado 

Figura 88- Pousada Estrela do Mar 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Avenida Principal, s/n° - Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'45.2" - 46°36'19.9" 

Telefone: (91) 98165-3539 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 89- Pousada Fazendinha 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'22.4" - 46°36'32.3" 

 
 
 
 

 
07 Chalés 

 
 
 
 
 

 
Estrutura em madeira e restaurante com capacidade para 32 pessoas. 



 

Figura 90- Pousada Garotão 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'21.7" - 46°36'33.9" 

Telefone: (91) 98175-7130 

 
 
 
 

 
04 Chalés 

 
 
 
 
 

Bar e restaurante. 

 

Figura 91- Pousada, Bar e Restaurante do Jaime 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Jose Diogo, s/n°, Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'44.9" - 46°36'15.0" 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 92- Pousada Kite Point 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua N. S. da Conceição, Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'35.2" - 46°36'23.3" 
Telefone: (91) 98286-8550 

 
 
 
 
 

Não informado 

 
 
 
 
 

Não informado 

Figura 93- Bar e Pousada Leds 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua N. S. da Conceição, s/n°, Praia do Campo do Meio - Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'41.5" - 46°36'16.4" 
Telefone: (91) 99912-9560 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 94- Pousada Litorânea 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Avenida Principal, s/n° - Ajuruteua. 
Coordenadas: 

- 0°49'43.5" - 46°36'18.0" 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 



 

 
 

Figura 95- Pousada Lourdes 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua N. S. da Conceição, s/n°, Praia do Campo do Meio - Ajuruteua. 
Coordenadas: 

- 0°49'42.6" - 46°36'14.8" 
Telefone: (91) 98257-2592 

 
 
 
 
 

 
Não informado 
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Não informado 

Figura 96- Pousada Macarena 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Jose Diogo, s/n°, Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'48.6" - 46°36'13.9" 
Telefone: (91) 98116-1324 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Apartamentos com ar condicionado, café da manhã incluso e restaurante. 

Figura 97- Pousada Paysandu 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua N. S. da Conceição, Praia do Campo do Meio - Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'37.1"- 46°36'22.8" 
Telefone: (91) 98859-4599 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 98- Bar e Pousada São João 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Francisco Neto, Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'36.4" - 46°36'20.8" 
Telefone: (91) 98223-7678 

 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 99- Pousada e Restaurante Sombra das Acácias 

 
 

Endereço: Rua Francisco Neto, s/n°, Praia do Campo do Meio - Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'44.7" - 46°36'13.0" 
Telefone: (91) 98761-4474 

 

05 UH’S 
e 

05 Leitos 

Café da manhã incluso e restaurante para 15 lugares. 
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Figura 100- Pousada Talismã 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Avenida Principal (Pa-458), Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'45.6"- 46°36'20.3" 

Telefone: (91) 98531-3891/ 98744-3097/ 98150-0206/ 98559-9950 

 
 
 
 

15 UH 
e 

23 Leitos 

Do total de UH, 10 UH possuem ar condicionado e 05 UH com ventilador. Todas as UH 
possuem banheiro privativo. O café da manhã não está incluso na diária. A pousada 
possui restaurante com capacidade de 80 lugares, que funciona de 7h as 22h, todos 
os dias. O cardápio inclui filé de peixe, caldeiradas, frangos, camarão, sucos, 
refrigerantes e cerveja. 

Figura 101- Pousada Toka das Sereias 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Francisco, s/n° Praia do Campo do Meio – Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'40.1"- 46°36'19.2" 

 
 
 
 
 
 

Não informado 

 
 
 
 
 
 

Não informado 

Figura 102- Pousada e Restaurante Vera 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Rua Francisco Neto, 59, Praia do Campo do Meio - Ajuruteua. 
Coordenadas: 
- 0°49'40.7"- 46°36'18.7" 

Telefone: (91) 98136-5695 

 
 
 
 
 
 

Não informado 

 
 
 
 
 
 

Não informado 

Figura 103- Kiall Restaurante e Pousada 

 

Endereço: Rua dos Guarás, s/nº, Vila dos Pescadores, Ajuruteua, Bragança 
– PA 

Telefone: (91) 98569-7853 

 
 

 
29 Leitos 

Ar condicionado ou ventilador 

 
UH com ar-condicionado ou ventilador, mesa, toalha, sabonete, troca diária de 
roupa de cama e banho; diária com café da manhã; energia de 110 volts; wi-fi 
nas áreas comuns; atendimento em inglês básico. Área social com redário e 
restaurante. Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito e crédito. 

 

Fonte: SETUR, 2018. 
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8.2.1 Análise da oferta dos meios de hospedagem 

Os meios de hospedagem estão, predominantemente, localizados na região central e 

percebe-se que “[...] a rede hoteleira é constituída de hotéis e pousadas de categorias 

simples, sem luxo e, com poucas exceções de alguns hotéis de categoria 3 estrelas 

[..]” (BRAGANÇA, 2015, p. 10). E, com base nos dados do Inventário da Oferta 

Turística de Bragança, verificou-se que os 11 hotéis existentes no município oferecem 

ao menos café da manhã, as UH da grande maioria dispõem de TV, ar condicionado, 

ventilador e frigobar. Menos da metade dos hotéis oferecem nas UH internet wi-fi e 

telefone. Na área social quase todas dispõem de sala com TV e menos da metade 

possuem restaurantes. Já com relação aos serviços ofertados, 5 estabelecimentos 

oferecem estacionamento e lavanderia. 

Os hotéis, em sua maioria, têm uma infraestrutura relativamente simples e de 

certa maneira estão equipados para receber os turistas, proporcionando o conforto 

necessário e um serviço de qualidade satisfatório aos mesmos durante a sua estadia 

na cidade. 

De acordo com o Boletim da Ocupação Hoteleira (BOH), de 2019, o qual foi 

realizado somente em 04 dos 12 estabelecimentos hoteleiros existentes na sede de 

Bragança, que se disponibilizaram a fornecer as informações para a SETUR, mostrou 

que nos hotéis e pousadas pesquisados a média de ocupação anual foi em média de 

34% (Tabela 15). O mês de julho registrou a maior taxa de ocupação com 56,21% e a 

ocupação mínima no mês de maio com apenas 22,34%. 
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Tabela 15– Relatório de Ocupação Hoteleira de 2019 

 
M ê s 

UH's 
Disponíveis 
no Período 

UH's 
Ocupadas 

no 
Período 

Hóspedes 
no 

Período 

 

Pernoites 
Gerados 

Taxa de 
Ocupação 
p/UH (%) 

 

Permanência 
Média (%) 

Relação 
Hóspede 

/ UH 

Janeiro 
 
1.674 

 
465 

 
585 

 
985 

 
27,78 

1,44 
 
2,12 

Fevereiro 
 
1.512 

 
356 

 
349 

 
640 

 
23,54 

1,72 
 
1,80 

Março 
 
1.674 

 
389 

 
356 

 
719 

 
23,24 

1,91 
 
1,85 

Abril 
 
1.620 

 
448 

 
430 

 
862 

 
27,65 

1,92 
 
1,92 

Maio 
 
1.674 

 
374 

 
416 

 
681 

 
22,34 

1,58 
 
1,82 

Junho 
 
1.620 

 
507 

 
464 

 
972 

 
31,30 

2,04 
 
1,92 

Julho 
 
1.674 

 
565 

 
641 

 
1.334 

 
33,75 

1,99 
 
2,36 

Agosto 
 
1.674 

 
621 

 
591 

 
1.248 

 
37,10 

2,05 
 
2,01 

Setembro 
 
1.620 

 
636 

 
765 

 
1.283 

 
39,26 

1,62 
 
2,02 

Outubro 
 
1.674 

 
735 

 
833 

 
1.511 

 
43,91 

1,75 
 
2,06 

Novembro 
 
1.620 

 
680 

 
812 

 
1.410 

 
41,98 

1,63 
 
2,07 

Dezembro 
 
1.674 

 
941 

 
1.056 

 
2.096 

 
56,21 

1,94 
 
2,23 

Total / 
média 

 
19.710 

 
6.717 

 
7.298 

 
13.741 

 
34,00 

1,80 
 
2,01 

Fonte: SETUR, 2020. 

 

 

O que se pode observar é que de 2015 até 2019 (Tabela 16), a média de 

ocupação hoteleira anual continuou em queda como nos dois anos anteriores. Esse 

registro de queda pode ser explicado por um período intenso de instabilidade pelo 

cenário de mudanças políticas e de crise econômica, que teve início em meados de 

2014 e afetou todo o país, e nos anos seguintes passamos por um momento lento e 

difícil no qual tentava-se retomar o crescimento, ou seja, com uma economia ainda 

cambaleante e meio à instabilidade política, em 2019 a economia do pais avançou 

apenas 1,1%3 o que já colocava em cheque a recuperação da economia. 

Tanto que em Bragança de 2013 a 2017 alguns estabelecimentos hoteleiros 

fecharam as portas, como o Hotel Delta, o Novo Hotel, o Star Hotel e a Pousada Tia 

Maria José, o que corresponde a menos 35 UH’s e 66 leitos para atender aos 

visitantes. Apesar de que 2 (dois) novos estabelecimentos foram abertos neste mesmo 

período, a Pousada Casa Madrid e o Pérola Suíte Hotel, juntos com 30 UH’s e 71 

 

3 Fonte: Brasil caminha para maior crise. UOL, Economia. Acesso em: 

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/19/brasil-caminha-para-maior-crise-economica- 
de-sua-historia.htm> 
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leitos na sede e 1 (um) na comunidade ribeirinha na Vila dos Pescadores de Ajuruteua, 

o Kiall Restaurante e Pousada com 10 UH’s e 29 leitos. Assim o número de 

estabelecimentos novos, suas UH’s e leitos, acabaram suprindo os números dos 

estabelecimentos fechados. 

 
Tabela 16– Média de Ocupação Hoteleira 2013 a 2017 

Anos Base 2013 2014 2015 2016 2017 

Médias 54,11% 56,43% 52,79% 48,23% 46,73% 

Fonte: SETUR, 2018. 

 
Um fator determinante que influenciou na baixa nos números registrados diz 

respeito à dificuldade encontrada na coleta de dados, pois a maioria dos 

estabelecimentos não tem um sistema informatizado, os boletins são preenchidos 

manualmente, por isso muitas vezes a demora na entrega dos dados, além do fato de 

que alguns proprietários e gerentes de hotéis e pousadas se recusam a fornecer o 

BOH. Todos esses fatores citados acabam prejudicando a coleta de informações para 

o estudo da ocupação hoteleira em Bragança. 

 
8.3 Oferta gastronômica 

 
Quanto aos equipamentos de alimentação encontrados em Bragança, pode-se 

observar que “[...] apesar da estrutura simples, oferecem conforto, atendimento 

razoável e higiene, sendo restaurantes, lanchonetes e bares com estrutura local [...]” 

(BRAGANÇA, 2015, p. 14). Através de um levantamento realizado no Inventário da 

Oferta Turística de Bragança de 2018 e no site do MTUR, por meio do CADASTUR, 

fez-se uma lista dos locais para alimentação, em que há uma grande oferta de 

restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias e sorveterias na cidade. A maioria dos 

restaurantes existentes em Bragança estão localizados no centro da cidade (Quadro 

7), assim como outros empreendimentos do setor de alimentos (Quadro 8). 
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Quadro 7– Oferta de Restaurantes em Bragança 
 

 
Restaurante 

 
Localização 

 
Horário de funcionamento 

Caracterização gastronômica/ 
Instalações e Serviços 

 
Capacidade 

 
N° de funcionários 

Figura 104- Bar e Restô Benquerença 

 
Fonte: Prefeitura de Bragança. 

Av. Visconde do Rio 
Branco, 
90 – Praça 1º de 
Outubro, Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'23.80"- 
46°45'45.83" 

Para almoço a partir das 11h, 
somente aos sábados e 
domingos; todos os dias de 
18h às 01h e Sushi a partir das 
19h, às quartas. 
Telefone: 
(91)324252581/983132442 

Especialidade: Cozinha brasileira, 
regional, chinesa e natural. 
Instalações: 
Música ambiente. 
Serviços: 
Serviço a La Carte. Aceita cartão de 
credito. 

 
 
 
 
 
 
 

160 lugares 

 
 
 
 
 
 
 

15 permanentes 

Figura 105- Cantina Gourmet 

 
Fonte: Prefeitura de Bragança. 

Av. Marechal 
Floriano 

Peixoto, 1368 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'8.41" - 46°45'57.69" 

Segunda a domingo de 8 às 
23h. 
Telefone: (91) 99359-8236 

Especialidade: Massas. 
Instalações: 
Ambiente climatizado. 
Serviços: 

Serviço a La Carte. Aceita cartão de 
crédito. 

 
 
 
 
 
 

 
50 lugares 

 
 
 
 
 
 

 
Não informado 

Figura 106- Restaurante São Benedito 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Travessa Senador 
Jose Pinheiro, s/n°, 
Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'22.55"- 
46°45'48.31" 

11h às 15h30/19h às 23h, todos 
os dias. 
Telefone: (91) 81884542 

Especialidade: Cozinha brasileira e 
regional. 
Serviços: 
Serviço a La Carte. 

 
 
 
 
 
 

 
44 lugares 

 
 
 
 
 
 

02 permanentes e 02 
temporários 
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 Figura 107- Mazurka Churrascaria, Pizzaria e Eventos 

 
 

Fonte: Facebook do Mazurca, 2021 

Rodovia Braganca-Viseu, 
131 - Riozinho - 
Bragança/PA 

11h às 23h, segunda a sábado. 
Telefone: 
(91) 3425-1311/98012-2883 

Especialidade: Cozinha brasileira, 
pizzaria. 
Instalações: 
Espaço para pequenos eventos, 
brinquedos infantis, música ambiente. 
Serviços: 
Self service, a Quilo, Pizza a La Carte. 
Aceita cartão de crédito. 

 
 

 
60 lugares 

 
 

 
Não informado 

 

Figura 108- Na Maloka Restaurante e Café 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Rodovia Pa-458, 
2000 – Acarajó. 
Coordenadas: 
- 1°01'08.8" - 46°46'36.1" 

19h às 22h30, terça a 
domingo. 
Telefone: (91) 982015231 

Especialidade: Cozinha brasileira, 
café da manhã, lanches da tarde. 
Instalações: 
Música ambiente, espaço para eventos, 
bar, palco, wi-fi. 
Serviços: 
A La Carte e Delivery. Aceita cartão de 
crédito e débito. 

 
 
 
 
 
 
 

 
110 lugares 

 
 
 
 
 
 
 

 
09 permanentes 

Figura 109- Casa da Dika Restô e Eventos 

 
Fonte: Casa da Dika Restô e Eventos, 2019. 

Trav. Cônego Miguel, 
264 – Centro. 

11h30 às 15h, todos os dias. 
19h às 23h, de segunda a 
sábado. 
Telefone: 
(91) 3425-5134 / 3425-4130 / 
98100-9015 
Facebook: CasadaDika 

Instagram: casadadika 

Especialidade: Cozinha brasileira e 
regional. 
Instalações: 
Espaço para eventos. 
Serviços: 
Self service e a La Carte. 

 
 
 
 
 
 

 
Não informado 

 
 
 
 
 
 

01 permanente e 03 
temporários 
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Figura 110- Tom Marrom 

Restaurante 

 
 

 
 

Fonte: Acervo SETUR. 

Av. Nazeazeno Ferreira, s/n° 
– Centro. 
Coordenadas: 

- 1°3'18.87" - 46°46'0.97" 

11h30 às 23h, todos os dias. 
Telefone: (91) 34254529 

Especialidade: Cozinha brasileira. 
Instalações: 
Música ambiente. 
Serviços: 

Serviço a La Carte e Delivery. Aceita 
cartão de crédito. 

 
 
60 lugares 

 
 
04 permanentes 

Figura 111- Varanda do Caeté 

 
Fonte: Varanda do Caeté, 

2019. 

Av. Visconde do Rio Branco, 
2096 – Centro. 
Coordenadas: 

- 1°3'26.19"- 46°45'44.96" 
OBS: O restaurante Varanda 
do Caeté faz parte do Hotel 
Solar do Caeté. O espaço é 
aberto ao público e não 
apenas para os hóspedes do 
hotel. 

07h à 9h30/12h às 15h/19h às 
21h, todos os dias. 
Telefone: (91) 34251780 

Especialidade: Cozinha brasileira e 
regional. 
Instalações: 
Música ambiente e ar-condicionado. 
Serviços: 
Serviço a La Carte. Aceita cartão de 
crédito. 

 
 
 
 

42 lugares 

 
 
 
 

09 permanentes 

Tsunami Sushi e Espeto 

Sem imagem atual. 

Av. Polidório Coelho, s/nº – 
Centro. 

18h30 às 00h00, terça-feira a 
domingo. 
Telefone: (91) 98044-2533 

Especialidade: Comida japonesa 
(sushi, temaki, entre outros) e espetos. 
Serviços: 
Serviço a La Carte e Delivery. Aceita 
cartão de crédito e débito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 lugares 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não informado 

Fonte: elaborado com base nos dados da SETUR, 2018. 
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Restaurante 

 
Localização 

 
Horário de funcionamento 

Caracterização gastronômica/ 
Instalações e Serviços 

 
Capacidade 

 
N° de funcionários 

 
 
 

Chiquinho Sorvetes 

Endereço: Avenida Nazeazeno 
Ferreira, s/nº, anexo ao Posto Dom 
Eliseu – Centro. 
Coordenadas: 
-1°3'31.55" - 46°45'57.46" 
E-mail: 

braganca@chiquinho.com 

Todos os dias, inclusive, nos 
feriados. 

Especialidade: Sorvetes, açaís e milk 
shakes de vários sabores. 
Instalações: 

Espaço com música ambiente, ambiente 
climatizado, tem rampa de acesso e sanitário 
adaptado para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 
Serviços: 
Aceita cartão de crédito e débito. 

 
 

 
50 pessoas 
sentadas 

 
 
 

08 permanentes 

 

 
Bonna Pizza 

Endereço: Rua Professor Augusto, 
s/n°, ao lado do terminal rodoviário – 
Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'31.45"- 46°46'1.71" 
Telefone: 3425-2402 

18 às 02h, todos os dias. Especialidade: Pizzas, sucos 
refrigerantes. 
Instalações: 
Espaço ventilado. 
Serviços: 
Aceita cartão de crédito e débito. 

e  

 
Não informado 

 

 
Não informado 

 
 

 
Du Rei Hamburgueria 

Artesanal 

Endereço: Travessa Joao XXIII, nº. 
224 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'20.32"- 46°46'1.43" 
Telefone: (91) 99603-8114 
E-mail: contatodorei@gmail.com 

18 às 00h, todos os dias. Especialidade: Hambúrgueres artesanais, 
sucos, refrigerantes e chopps. 
Instalações: 
Espaço com ventiladores, tv e música 
ambiente. 
Serviços: 
Serviço a La Carte e Delivery. Aceita cartão 
de crédito, débito e tíquete. 

 
 

200 pessoas 
sentadas 

 
 

 
12 permanentes 

 

 
Ponto do Pastel 

Endereço: Rua Treze de Maio, 
Praça das Bandeiras – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'17.33" - 46°45'58.49" 

17h às 24h, todos os dias. Especialidade: Pasteis e sucos. 
Instalações: 
Quiosques. 
Serviços: 
Realiza encomendas. Aceita cartão de 
crédito. 

 

 
Não informado 

 

 
Não informado 

 

 
Sabor do Caeté 

Endereço: Avenida Visconde do Rio 
Branco, 20 - Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'26.4" - 46°45'44.7" 

Telefone: (91) 98267-9577 

18h às 23h, todos os dias. Especialidade: Pizzas e Cozinha 
brasileira. 
Serviços: 
Serviço a La Carte e Delivery. Aceita cartão 
de crédito. 

 

 
50 lugares 

 

 
Não informado 

 
 
 

Baiuca Cafeteria e Restô 

Endereço: Av. Polidório Coelho, nº. 
150 – Alegre 
Telefone: (91) 98863-1170 

07h às 11h e 15h30 às 23h, de 
terça-feira a sábado. 
07h às 11h30 e 16h às 22h30, 
nos domingos. 

Especialidade: Pizzas, refeições, 
caldos, tapiocas, sanduiches, tortas e 
doces. 
Instalações: 
Espaço com ambiente climatizado e espaço 
ao ar livre. 
Serviços: 
Serviço a La Carte e Delivery. Aceita cartão 
de crédito. 

 

 
Não informado 

 

 
Não informado 

 

 
Salgateua 

Endereço: Avenida. Nazeazeno 
Ferreira, 957 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'31.59" - 46°45'57.59" 
Telefone: (91) 98116-3541 

08h às 23h, segunda-feira a 
sábado e de 17h às 23h, nos 
domingos. 

Especialidade: Empadas, salgados 
diversos, sucos, chás e refrigerantes. 
Instalações: 
Ambiente climatizado, telão. 
Serviços: 
Delivery. 

 

 
50 lugares 

 

 
Não informado 

 

André Burguer 

Endereço: Endereço: Av. 
Nazeazeno Ferreira, s/nº – Centro – 
CEP: 68.600-000 
Coordenadas: 
- 1°3'19.53" - 46°46'0.79" 

 Especialidade: Lanches, sobremesas, 
sucos, chás e refrigerantes. 

 

 
Não informado 

 

 
Não informado 

 
Tapiocaria Regional 

Endereço: Avenida Nazeazeno 
Ferreira, 173 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'14.84" - 46°46'2.09" 

07h às 11h; 15h às 20h, 
segunda a sábado. 

Especialidade: Tapiocas salgadas e doces, 
pães, sucos e refrigerantes. 
Serviços: 
Café da manhã e lanches. 

 
Não informado 

 
Não informado 

 

Las Leñas 

Endereço: Travessa Vigário Mota, 815 
- Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'32.29" - 46°46'3.97" 
Telefone: (91) 8032-6757 

17h às 23h, todos os dias. Especialidade: Pizzas, sucos e 
refrigerantes. 
Instalações: 
Espaço ventilado. 

 

Não informado 

 

Não informado 

 

 
Tradição Comidinhas e 

Café 

Endereço: Avenida Nazeazeno 
Ferreira, anexo a Constrular – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°2'54.65" - 46°46'7.73" 
Telefone: (91) 98293-0309 

08h às 12h e 16h às 20h, 
segunda-feira a sexta-feira, e, 
08h às 12h nos sábados. 

Especialidade: Lanches, bolos, comida 
brasileira e regional, sobremesas, cafés e 
sucos. 
Serviços: 
Serviço Delivery. Aceita cartão. 

 

 
30 pessoas 

 

 
04 permanentes 

 

Luigi 

Endereço: Avenida Cônego 
Clementino, 815 – Cereja. 
Coordenadas: 
- 1°3'23.48" - 46°46'7.83" 
Telefone: (91) 9252-8323 

17h às 23h30, quarta a 
segunda. 

Especialidade: Pizzas, sanduiches, sucos 
e refrigerantes. 
Serviços: 
Delivery. 

 

Não informado 

 

Não informado 

            Quadro 8- Outros estabelecimentos de alimentação 
            Fonte: Elaborado com base nos dados da SETUR, 2018. 

mailto:braganca@chiquinho.com
mailto:contatodorei@gmail.com
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8.4 Lazer e entretenimento 

 
A oferta de lazer e entretenimento também é diversificada. No que tange às atividades relacionadas ao lazer, podemos 

destacar a grande quantidade de praças encontradas em Bragança, os mirantes, as instalações esportivas como estádios e ginásios, 

complexos poliesportivos e academias. Para espaços de diversão há opções de casas de espetáculos distribuídos pela cidade, 

clubes sociais e balneários (Quadro 9). 

Fonte: elaborado com base nos dados da SETUR, 2018. 

 
 

Quadro 9– Bares e espaços de lazer de Bragança 

Estabelecimento Localização Horário de funcionamento 
Caracterização 

gastronômica e instalações 
Capacidade 

N° de funcionários 

Fixo Extra 

 
 

Athenas Pub 

Travessa Joao XXIII, s/nº, 
nos altos do Subway – 
Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'19.53" - 46°46'0.79" 

18h às 00h, terça-feira a quinta-feira; 21h às 
04h, sexta-feira, sábado e véspera de 
feriado; e, 18h às 01h, domingo. 
Telefone: 
(91) 98132-0580 / 98126-8486 

Especialidade: Bebidas e tira 
gostos (apenas frios). 
Instalações: 
Música ao vivo, música ambiente, 
tv, internet sem fio e ambiente 
climatizado. Aceita cartões de 
crédito e débito. 

 
140 pessoas, 
sendo 80 
pessoas 
sentadas. 

 
 

02 

 
 

- 

 
Bar da Praça 

Av. Nazeazeno Ferreira, 
n°. 1079 – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'17.69" - 46°46'1.43" 

18h às 02h, terça a domingo. 
Telefone: (91)81178238/88586737 

Especialidade: Bebidas 
Instalações: 
Telão, mesas de bilhar. 

 
- 

 
02 

 
- 

Bar Museu Adega do Rei Trav. Vigário Mota, nº 43 – 
Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'28.72" - 46°45'50.52" 

19h às 01h, segunda a sábado. 
Telefone: (91) 81132780 

Especialidade: Bebidas 
Instalações: 
Decoração com objetos antigos, 
mesas de bilhar. 

 
- 

 
02 

 
- 

 
Espaço Cultural Rex Bar 

Largo de São Benedito, 
s/n°, Praça 01 de Outubro 
– Centro. 

18h às 01h, terça a domingo Especialidade: Bebidas e tira 
gostos diversos 
Instalações: 
Música ao vivo. 

 
- 

 
05 

 
- 

 
 

Breja & Cia Gastropub 

Av. Marechal Floriano 
Peixoto esquina com a 
Miguel Giambelli 

19h às 01h, quinta a domingo Especialidade: Bebidas, refeições 
e tira gostos diversos 
Instalações: 
Música ao vivo. 
Aceita cartões de crédito e débito. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

Nas páginas seguintes, constam os estabelecimentos de alimentação e locais de entretenimento analisados em Bragança em 

que o elenco analisado considera sua localidade, horário de funcionamento, caracterização gastronômica e número de funcionários 

(Quadro 10). E, ainda, são apresentados os balneários do município, muitos desses famosos por sua qualidade hídrica e de recepção 

de visitantes (Quadro 11). 
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Quadro 10- Espaços de lazer e entretenimento 
 

 
Espaço de lazer 

 
Localização 

 
Horário de 

funcionamento 

 
Caracterização do espaço/ Instalações e Serviços 

 
Mirante de São 

Benedito 

Endereço: Vila de Camutá. 
Coordenadas: 
- 1°2'57.37" – 46°45'5.11" 

08h às 12h / 15h às 23h, 
todos os dias. 

Inaugurado em 2009, a margem direita do Caeté, da qual pode se contemplar a vista panorâmica da cidade 
de Braganca. Para subir e necessário vencer 116 degraus ou a rampa 
e no qual se destaca uma estátua de São Benedito com cerca de 16m de altura. Apresenta área livre, 
iluminação, bancos e memorial. 

Estádio Olímpico 
São Benedito 
(DIOGÃO) 

Endereço: Br-308, 2345 
Coordenadas: 
- 1°3'49.19" - 46°47'53.21 

 

- 
Estádio com capacidade máxima para 11.000 pessoas. 

Estádio Padre 
Expedito Machado 
(Clube Paroquial) 

Endereço: Rua General Gurjão, s/n° - Padre 
Luiz. 
Coordenadas: 
- 1°2'51.59"- 46°45'59.31" 

 
- 

Campo de futebol, vestiários, estacionamento, bilheteria. 

 

Complexo 
Poliesportivo Dom 
Eliseu Maria Coroli 

Endereço: Avenida Nazeazeno Ferreira, 1388 - 
Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'10.56"- 46°46'2.05" 

 
- 

Academia e ginásio com capacidade máxima para 3.400 pessoas. 

 
Complexo 
Poliesportivo 
Professora Rosa 
Blanco 

Endereço: Alameda Leandro Ribeiro, s/n° - 
Aldeia. 
Coordenadas: 
- 1°3'1.49" - 46°45'40.08" 

 
- 

Quadra de areia, coreto, e quadra poliesportiva coberta. 

 
City Park 

Endereço: PA-408 - Perpetuo Socorro. 
Coordenadas: 
- 1°1'52.1"- 46°46'32.0" 

16h às 22h, todos os 
dias. 

Área arborizada, espaço amplo para acampamento e estacionamento, com piscina artificial, aluguel de salão, 
arena e campo de futebol. 

 
Solar das Palmeiras 

Endereço: Estrada do Ferreira. 
Coordenadas: 
- 1°2'26.2"- 46°47'28.5" 
Telefone: (91) 98139-6557/98354-6834 

6h às 23h, sábados e 
domingos. 

Área arborizada, espaço amplo para acampamento e estacionamento, com piscina artificial, hospedagem 
com 04 apartamentos de apoio para realização de eventos, capacidade de atendimento de 1000 pessoas, 
redário de 18 lugares, quiosques, cozinha, campo de futebol. 

 

Rancho Bem-Te-Vi 

Endereço: Br-308, Ramal do Cariateua, Km 2. 
Coordenadas: 
- 1°4'43.5"- 46°49'16.4" 
Telefone: (91)98315-8700 

 

- 

Área agrícola, arborizada, com piscina artificial, espaço de jogos, área infantil, equitação, campos futebol e 
arena de vôlei, passeio de charrete, locação para books, jogos de mesa, churrasqueira. Aluga para eventos. 

Orla Urbanizada 
do Caeté 

Endereço: Rua Pinheiro Junior – Centro. 
Coordenadas: 
-1°3'25.05" - 46°45'44.68" 

 

- 
Orla de 448m de comprimento, à margem do rio Caeté, com arborização de palmeiras, iluminação, bancos, 
lixeiras e calçamento em pedra portuguesa. 

 

Praça Dr. Augusto 
Montenegro e 

Estação Cultural 
Armando Bordallo 

da Silva 

Endereço: Entre as travessas Senador José 
Pinheiro e Cônego Miguel – Alegre. 
Coordenadas: 
- 1°3'27.81" - 46°46'2.56" 

 
 

 
- 

A praça Dr. Augusto Montenegro fica ao lado da Estação Cultural e foi fundada em 29 de marco de 1908, em 
homenagem ao governador Augusto Montenegro, responsável pela inauguração da Estrada de Ferro de 
Braganca. Antigamente era conhecida como Praça de Estação e localiza-se próximo ao Terminal Rodoviário. 
No lugar havia uma antiga estação da Estrada de Ferro de Braganca. Pode ser encontrado um busto em 
homenagem ao governador Augusto Montenegro, por ocasião da inauguração do trecho final da EFB. Ao 
lado da praça fica a Estação Cultural com uma área de 7.500 m², arborizada, iluminação, bancos de 
concreto, palco, parque infantil. Um dos principais espaços de eventos públicos do município. 

 

 
Praça da Bíblia 

Endereço: Entre as travessas Vigário Mota, 
Sete de Setembro e Rua Professor Augusto 
Montenegro – Alegre. 
Coordenadas: 
- 1°3'33.27" - 46°45'59.82" 

 

 
- 

A praça da Bíblia foi construída com a intenção de ser um espaço para que as diversas comunidades 
evangélicas pudessem professar a sua fé, sendo iniciada na década de 90, na administração de Joao Alves 
da Mota. A construção partiu de um pedido da comunidade evangélica para que a cidade de Braganca 
dispusesse de um espaço para seus eventos. Compreende uma área de 2.000 m², com quiosques de lanches, 
paisagismo, iluminação, 
concha acústica e bancos de concreto. 

 

 
Praça Edwaldo de 

Souza 
Martins 

Endereço: Entre Avenida Nazeazeno Ferreira e 
Rua Treze de Maio, Travessas Vigário Mota, 
Sete de Setembro – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'31.83" - 46°45'55.12" 

 
 

- 

A praça Edwaldo de Souza Martins foi construída em 2004 e homenageia o grande jornalista Edwaldo de 
Souza Martins, bragantino que muito elevou o nome do município de Braganca. A praça está situada próxima 
de um grande prédio histórico de Braganca, denominado “Casa das 13 Janelas”, apresenta uma placa 
comemorativa ilustrando a importância desse personagem da história de Braganca, sendo fundada em 18 de 
setembro de 2004. Compreende uma área de 2.500 m², arborização, coreto, brinquedos infantis, iluminação 
e 
bancos de concreto. 
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Praça das Bandeiras 

Endereço: Entre Avenida Nazeazeno Ferreira e 
Rua Treze de Maio, Travessas Joao XXIII e 
Coronel Pedro Coelho – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'18.03" - 46°45'59.36" 

 

 
- 

A praça das Bandeiras foi construída em 1966 e apresenta um monumento dedicado a Bandeira Nacional. 
Atualmente, a praça serve de local para a realização de feiras e atividades cívicas. Compreende uma área 
de 4.100 m², arborização, chafariz, iluminação e bancos de concreto. 

 
 

Praça da Catedral 
Nossa Senhora do 

Rosário (Matriz) 

Endereço: Entre Rua Treze de Maio e Floriano 
Peixoto, Travessas Joao XXIII e rua Marcelino 
Castanho – Centro. 
Coordenadas: 
-1°3'19.47" - 46°45'56.31" 

 
 
 

- 

A antiga Praça Major Batista teve sua origem nas comemorações do 1º 
Centenário da Adesão do Município de Braganca a Independência do Brasil. Mudou de nome em 2003, pela 
reforma implementada pelo prefeito Jose Diogo em consonância com o 2º Congresso Eucarístico Diocesano, 
conhecida também como Praça da Matriz. Em seu entorno está localizada a 
Catedral de Nossa Senhora do Rosário, o Palácio Episcopal e o Banco do Brasil. Compreende uma área de 
3.900 m², grama, obelisco, iluminação e bancos de concreto, calçamento em 
cimento. O obelisco, em mármore branco, com 2 metros de altura sobre pedestal de cimento de meio metro. 

 
 
 
 
 

 
Praça Antonio Pereira 

Endereço: Entre Rua Justo Chermont e 
General Gurjão, Travessas Cônego Miguel e 
Estácio de Queiroz – Centro. 
Coordenadas: 
- 1°3'26.73" - 46°45'48.68" 

 A Praça Antônio Pereira está localizada em frente ao Palacete Augusto Correa, sendo uma das mais antigas 
de Braganca. Sua primeira planta data de um mapa de 1764, prevista para ficar perto da área da nova sede 
da Vila de Braganca, fundada nove anos antes. Foi chamada de Paço Municipal, depois de Praça Conde 
d’Eu em homenagem ao esposo da Princesa Isabel no tempo do Império do Brasil. Na República, ganhou 
novo nome, sendo denominada Praça Marechal Deodoro, inaugurando-se em 17 de dezembro de 1910, o 
Coreto Pavilhão Senador Antônio Lemos. E uma praça centenária e demonstra o espirito do ideal republicano do 
final do século XIX e início do século XX, que marcou grande parte do imaginário político e social da maioria 
das cidades brasileiras, pois notadamente personagens republicanos foram sendo utilizados para nomear 
logradouros públicos. Essa nova denominação aconteceu durante a Intendência do Coronel Antônio Pedro da 
Silva Pereira. Também foi chamada popularmente de Praça do Jardim, pela formação de um jardim em suas 
estruturas construídas. Compreende uma área de 3.640 m², arborização, iluminação e bancos de concreto, 
calçamento em cimento. Na praça encontra-se o coreto pavilhão Senador Antônio 
Lemos, erguido no início do século XX, em 1910, importado da Alemanha. 

 
 

 
Praça do 

Perpétuo 
Socorro 

Endereço: Entre Avenida Nazeazeno Ferreira, 
Passagem Zacarias Correa e Avenida Santos 
Dumont - Perpetuo Socorro. 
Coordenadas: 
- 1°2'46.12" - 46°46'10.88" 

 
 
 

- 

A Praça de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro fica anexa ao santuário de mesmo nome. Esse conjunto 
(Santuário e Praça) marca a presença da Igreja Católica durante o processo de crescimento urbano e moral 
da religiosidade na sociedade bragantina. A praça foi construída com a ajuda da juventude organizada da 
Paroquia de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro pela Prefeitura Municipal de Braganca em 2002. Está 
localizada na Avenida Nazeazeno Ferreira, em frente à Igreja com o mesmo nome. Área de 3549m² 
Brinquedos infantis, arborização, gramado, iluminação, bancos, lixeiras, quiosques, calçamento em 
cimento. Na praça encontra-se um monumento em homenagem a Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. 

 

 
Praça Missionário 

Daniel Berg 

Endereço: Avenida Polidório Coelho – Cereja. 
Coordenadas: 
- 1°3'30.43"- 46°46'15.72" 

 
 

- 

A construção da praça homenageia o missionário sueco Daniel Berg que esteve no município de Braganca 
em 1912, em peregrinação, seguindo as trilhas da Estrada de Ferro de Braganca, sendo o responsável pela 
fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Braganca, no ano de 1917. Antes da sua construção, 
funcionava a Usina Caeté, uma beneficiadora de arroz bastante importante para a economia do município 
na época. A praça foi fundada em 31 de agosto de 2003, possui uma área de 2.100m gramado, iluminação, 
bancos, lixeiras e calçamento em cimento. 

 
 

Praça Dom Eliseu 

Maria Coroli 

Endereço: Entre Br-308 e Travessa Lauro 
Sodré – Morro. 
Coordenadas: 
-1°3'58.10"- 46°46'18.31" 

 
 

 
- 

Praça construída em homenagem a Dom Eliseu Maria Coroli, que chegou a 

Braganca, quando aconteceu a fundação da Prelazia do Guamá, na década de 1930. Ilustre personalidade 
histórica e religiosa no município de Braganca, realizou importantes obras nas áreas religiosa, social e 
educacional, sobretudo em relação aos feitos através da influência da Igreja Católica em Braganca. Suas 
diversas obras marcaram significativamente a história bragantina no século XX, cuja memoria se apresenta 
bastante viva no quotidiano bragantino. 
Compreende 
uma área de 4.215m gramado, iluminação, bancos, lixeiras e calçamento em cimento. 

Fonte: Elaborado com base nos dados da SETUR, 2018. 
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Quadro 11- Balneários de Bragança 
 

Estabeleciment 
o 

 
Localização 

 
Horário de funcionamento 

 
Instalações e Serviços 

Figura 114- Balneário do Igarapé Água Fria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Br-308, 110 
Coordenadas: 
- 1°3'46.3" - 46°44'14.9" 
Telefone: 
(91) 98159-1708/98484- 
0803 

8h às 19h, todos os dias. Área de nascente, arborizada com piscina natural; restaurante com 
capacidade de cerca de 400 lugares, especializado em pratos 
regionais (churrascos, peixes, camarão, porções, caldos, 
sobremesas, tira gosto, bebidas e, geral). Possui campo de vôlei e 
futebol. Aos domingos e feriados é cobrado ingresso por pessoa. Não 
pode levar bebidas e alimentos de fora do estabelecimento. Aceita 
pagamento em cartão de crédito. 

Figura 115- Balneário do Santino 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Estrada do Camutá 
(próximo ao Mirante de São 
Benedito). 
Coordenadas: 
- 1°3'3.02"- 46°44'44.76" 

8h às 18h, sábados e domingos. Área de nascente, arborizada, com piscina natural, comercialização 
de produtos regionais e bebidas. 

Figura 116- Balneário dos Reis 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Vila do Camutá. 
Coordenadas: 
- 1°2'46.7"- 46°44'36.4" 
Telefone: (91) 98867-3131 

8h às 18h, todos os dias. Área de nascente, arborizada, com piscina natural, comercialização 
de pratos regionais e bebidas. No local pode ser visitada uma casa 
de farinha. 
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Figura 117- Balneário do Treme (Melolavo) Endereço: Aciteua, Vila do 
Treme. 
Coordenadas: 
- 1°0'29.1"- 46°40'28.3" 
Telefone: 
(91) 98721-1415/98049- 

0006 

8h às 18h, todos os dias. Área de banho, comercialização de salgados, refrigerantes e cerveja. 
Realiza festas de aparelhagem. 

Figura 118- Chácara Gonçalves - Restô e Eventos 

 
Fonte: SETUR, 2018. 

Endereço: Br-308 Vila do Bacuri 
Prata. 
Coordenadas: 
- 1°4'40.3"- 46°50'19.8" 

8h às 20h, sábados e domingos. Área de nascente, arborizada, com piscina natural e artificial; 
comercialização de pratos regionais (galinha caipira, caldeirada de 
gurijuba, carne de sol), doces e bebidas, self service a quilo. 
Capacidade de 500 pessoas. 

Figura 119- Sítio Rio Grande 

 
Fonte: Sítio Rio Grande, 2019. 

Endereço: Estrada do 
Caratateua, Km 3, 2096 – 
Centro. 
Coordenadas: 
- 1°2'9.94" - 46°42'48.63" 

Telefone: (91) 99989-7689 
Email: 
riograndesitio@gmail.com 

10h às 18h, sábados e 
domingos. 

Restaurante rural, serviço a La Carte, piscina natural, área arborizada, 
churrasqueira, arena de vôlei. Brinquedos infantis. Venda de produtos 
da agricultura familiar. 

Fonte: elaborado com base nos dados da SETUR, 2018. 

8.5 Artesanato 

 
A utilização de matéria-prima própria da região, trabalhada através do talento 

das mãos habilidosas do povo Bragantino, marca de forma significativa o artesanato 

produzido em Bragança por expressar a identidade local. Sendo ele produzido em 

comunidades como a de São Mateus, formado por mulheres da localidade, da Vila- 

que-era, considerado um dos mais antigos do município, com origem familiar e 

posteriormente agregando membros da comunidade local, ambos os grupos 

produzem as famosas panelas de barro. Existe ainda o grupo da comunidade da 

Fazendinha, que apresenta um artesanato feito com argila, voltado para linha 

mailto:riograndesitio@gmail.com
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decorativa que produz peças para jardins, entre abajures e vasos (Figura 120). 

 

Figura 120– Comunidade da Fazendinha 

Fonte: Lima, 2018. 

 

 
Essas comunidades são procuradas pelos moradores da região e também 

recebem visita de turistas. Porém, apesar do artesanato produzido nas comunidades 

serem de boa qualidade, “os locais não tem boa apresentação e poderiam ter sua 

estrutura melhorada no intuito de criar um visual mais apresentável, harmônico, com 

um design que desperte maior atenção das pessoas e que valorize os produtos 

ofertados” (BRAGANÇA, 2013, p. 154). Essas comunidades são locais que possuem 

problemas de acesso (Mapas 6 e 7), tal fato dificulta na atração de um número de 

visitantes mais considerável e, consequentemente, no crescimento e na geração de 

renda desses lugares. 
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O artesanato bragantino “ainda está se consolidando no mercado interno, até 

para os bragantinos ainda é novidade tal produção, que, antes do Programa de 

Artesanato promovido pela prefeitura, vivia no anonimato [...]” (BRAGANÇA, 2013, p. 

129). Hoje esse Programa de Artesanato que foi implantado para incentivar o produtor 

artesanal não existe mais no município. Também ocorriam as feiras mensais, segundo 

Bragança (2013) principalmente aquelas promovidas durante o mês de julho e de 

dezembro, período de maior fluxo de turistas na região, dava oportunidade a 

divulgação e o escoamento da produção, sendo registrado em dezembro de 2007 a 

comercialização de cerca de 5.000 peças, devido a festividade de São Benedito. 

Ainda de acordo com Bragança (2013) os artesãos que eram cadastrados no 

Programa de Artesanato da SECULD, produziam os mais diversos tipos de produtos, 

onde eram utilizadas matérias-primas como sementes, argila, madeira, raízes, sucata 

marinha, etc. O resultado eram trabalhos manuais tais como bolsas, guardanapos, 

travesseiros, bonecas, biscuit, arranjos florais, trabalhos em E.V.A (é uma borracha 

não tóxica formada da mistura de Etileno Vinil Acetato), entre outros. Além destes 

destacavam-se ainda objetos feitos em madeira, a produção de quadros feitos com 

sucata florestal, biojóias e souvenirs. 

Em visita técnica a essas comunidades a opinião era a mesma, todas enxergam 

o turismo como uma oportunidade de gerar emprego e renda, mas que sentem muito 

a ausência de incentivo por parte do setor público. 

 
8.5.1 Cerâmica 

• Vila-Que-Era 

A Associação de Panelas de Barro de Vila-Que-Era, que produz panelas e 

outros utensílios de barro, foi criada em 2004 e conta com 05 associados. O 

artesanato da família Furtado, tradicional clã de oleiros da Vila-Que-Era, foi herdado 

dos índios, primeiros moradores da comunidade onde Bragança foi fundada. 

Técnica perpetuada e repassada por pelo menos cinco gerações. A técnica 

primitiva consiste em modelar a argila até que a peça adquira o formato desejado. 

O processo do contato da cerâmica com o fogo proporciona formas e tons variados, 

garantindo a exclusividade de cada peça. 

Endereço: Vila-Que-Era, Bragança – Pará, CEP: 68.600-000. 
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• São Mateus 

A Associação de Artesanato de São Mateus foi criada no dia 05 de maio de 

2006 com a finalidade de resgatar a cultura bragantina por meio da produção das 

panelas de barro, refratários, pratos, bules, xícaras e outros utensílios. Utiliza-se 

como matéria prima o barro, argila, charmott, cuíme e caroço. Hoje são 12 

associados sendo que 06 pessoas trabalham entre artesãos, vendas e 

atendimento. A venda direta ao turista ainda é muito pequena, seus principais 

clientes são restaurantes da própria cidade de Bragança, as feiras de artesanato 

também é onde se consegue vender com muita facilidade os produtos que são 

expostos, outra forma de venda, mas em menor escala é para lojas onde fornecem 

sua produção para revender os seus produtos ao consumidor em geral. A visita à 

comunidade é uma excelente experiência para conhecer o processo artesanal de 

fabricação, além da possibilidade de adquirir algum dos produtos e assim contribuir 

com a renda local. 

Endereço: Vila São Mateus, Taperaçu-Campo, Bragança – Pará, CEP: 68.600- 

000. 

• Fazendinha 

A produção de cerâmica da comunidade Fazendinha pode-se considerar um 

produto com potencial turístico, já que não possui infraestrutura receptiva. A maior 

parte da produção é vendida em Bragança e cidades próximas do próprio município 

para o turismo ainda existe uma pequena demanda. Os utensílios são expostos em 

prateleiras com uma instalação simples, sendo o atendimento feito pelos próprios 

artesãos, o que pode se tornar mais um elemento de atratividade ao produto. 

O artesanato produzido na comunidade, também localizada às margens do rio 

Caeté, tem como referência a confecção de vasos de argila com diversos tamanhos 

e formatos, além da produção seriada de telhas e tijolos, que se constitui na 

principal fonte de renda dos moradores. 

Endereço: Rua Cônego Clementino, s/nº, Comunidade da Fazendinha - Bairro 

Zona Rural – Bragança - CEP 68.600-000. 
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Mapa 6– Comunidades (a) 

Fonte: Cruz, Lima, Miranda e Souza, 2020. 
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Mapa 7– Comunidades (b) 

Fonte: Cruz, Lima, Miranda e Souza, 2020. 
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8.5.2 Cestaria 

• Guarumã ou Guarimã 

O Guarumã, ou schinasiphon obliquus, é uma palmeira típica das beiras dos 

igarapés e igapós da microrregião do salgado, largamente utilizado na fabricação de 

utensílios que fazem parte do processo de beneficiamento artesanal da mandioca e 

seus derivados, que são: 

 

• Tipiti: é um utensílio artesanal feito à base de talas de guarumã usado para separar 

o sumo da massa da mandioca e da mandiocaba. 

• Paneiro: é uma espécie de balaio com textura telada à base de fibras de guarumã, 

utilizado no armazenamento e transporte de mercadorias. 

• Meiasaba: Esteira tecida em fibras de guarumã ou palha de coqueiro que são 

utilizadas como portas nas residências mais modestas da zona rural. 

• Torda: Muito parecida com um toldo, é utilizada para cobrir o interior de canoas. 

Feita de talas e folhas de guarumã, tem um formato retangular e côncavo, servindo 

para proteger passageiros e cargas do sol e da chuva. 

• Peneira: As peneiras utilizadas na produção de farinha são quadradas e 

encaixadas em uma moldura de madeira, que arremata o tecido e serve de apoio 

para o manuseio. As domésticas são emolduradas pelas próprias fibras de guarumã 

e variam de tamanho e formato. 

• Abano: Confeccionados à base de guarumã, o abano é frequentemente utilizado 

nas casas de farinha e esporadicamente no uso doméstico. 

• Cerão: Balaio tecido com cipó ou com fibras de guarumã. Utilizados para carregar 

cargas em cavalos e jumentos. 

 
8.5.3 Marcenaria/marchetaria 

• Madeira 

A madeira é utilizada para a fabricação de utensílios que fazem parte do 

processo de fabricação de farinha de mandioca, além de ser matéria prima das 

cangalhas e cambitos, apetrechos quase extintos no município. São derivados da 

madeira: 

• Rodo: O rodo é utilizado para mexer a farinha durante o processo de torração no 

tacho 
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• Concha: Também chamada de “canoa”, é talhada no tronco de uma árvore e serve 

para armazenar a massa da mandioca depois de espremida no tipiti. 

• Cangalha e Cambito: Instrumentos feitos de madeira, utilizados como atracação 

para cargas em cavalos e jumentos. 

• Rabeca: Forma mais primitiva do violino, a rabeca é um instrumento de cordas, que 

chegou a Bragança trazida pelos europeus e foi introduzida no grupo musical da 

marujada, permanecendo até hoje na manifestação, com produção artesanal. 

 
8.6 Agências de receptivo e operadoras de “tours” 

 
Através de pesquisas realizadas tanto no CADASTUR quanto no inventário da 

oferta turística do município, identificou-se a existência de apenas uma agência de 

turismo que além de serviço emissivo oferece também receptivo, se trata da empresa 

Anama Turismo Receptivo que infelizmente não está mais em operação (Quadro 12). 

 
 

Quadro 12- Agências de turismo receptivo e operadoras em Bragança 

Empresa Localização Telefone Segmentos 
Turismo 

Receptivo 
Serviços 

Anama 

Turismo 

Receptivo 

Av. 

Américo de 

Sousa, 

s/n° 

(91) 

98816- 

1100 

Ecoturismo, 

turismo de 

lazer 

 
sim 

Passeios, 

hospedagens 

Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos no Cadastur e Inventário da Oferta Turística 
de Bragança. 

 
 
 

8.7 Locadoras de veículos 

 
Quanto à locação de automóveis, pôde-se verificar que existem apenas três 

empresas que ofertam esse tipo de serviço no município. Um ponto positivo que pode 

ser visto nessas locadoras é o fato de elas ficarem abertas diariamente em período 

integral encerrando os trabalhos apenas de noite, estando assim os serviços à 

disposição dos turistas quando precisarem (Quadro 13). 
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Quadro 13- Empresas de locação de veículos em Bragança 

Empresas Localização Telefone 
Horário de 

funcionamento 

 
Locadora Líder 

 

Av. Nazeazeno Ferreira, 
s/n°, Trevo - Riozinho 

 
(91) 98111-3369 

Diariamente: 08h00 às 
12h00 / 14h00 às 22h00. 
Domingos e feriados: 
fechado 

 

Locadora Maranata 

Moto Peças 

 

Av. Nazeazeno Ferreira, 

n° 70 - Padre Luiz 

(91) 3425-2196 / 98135- 
1352 / 98191-2259 

Diariamente: 07h00 às 
22h00. 
Domingos e feriados: 
fechado. 

 

Locadora Motocar 

 
Rua Pinheiro Júnior, n°. 
100, Box 3 - Riozinho 

 
(91) 3425-5272 

Diariamente: 07h30 às 
22h00. 
Domingos e feriados: 
fechado. 

Fonte: Elaborado por Lima, 2017, a partir de dados obtidos no inventário da Oferta Turística de 
Bragança, 2013. 

 

8.8 Circuitos Turísticos 
 

8.8.1 Rota Turística Belém – Bragança 

 
Segundo Pará (2016) a Rota Turística Belém-Bragança remonta a memória da 

antiga estrada de Ferro de Bragança, que funcionou por 82 anos de (1883-1965), tinha 

grande importância para escoamento da produção da região nordeste do Pará e 

durante sua existência às margens foram ocupadas por colônias agrícolas que 

destinavam sua produção ao mercado ou porto de Belém. A desativação da estrada 

de ferro acabou desarticulando toda a logística de escoamento de produção que se 

estabelecia ao longo dela, além de prejudicar na mobilidade entre Belém e Bragança. 

Com a implantação desse projeto espera-se que destinos turísticos sejam 

desenvolvidos e novos produtos possam surgir (Quadro 14 e Mapa 7). 

 
 

Quadro 14- Circuitos Turísticos que envolvem Bragança 
Circuitos Municípios integrantes Atrativos em Bragança Pontos detectados 

 
 
 
 
 
 
 

Rota Turística Belém - 
Bragança 

Belém, Ananindeua, Marituba, 
Benevides, Santa Izabel do 
Pará, Castanhal, São Francisco 
do Pará, Igarapé- Açu, Nova 
Timboteua, Peixe- Boi, 
Capanema, Tracuateua e 
Bragança. 

Antiga Estação Ferroviária de 
Benjamin Constant, 
comunidades tradicionais, tais 
como quilombolas, vilas 
agrícolas, além de permitir 
acesso a edificações que 
remontam a própria história da 
antiga estrada de ferro. 

Criada em 2014 com o objetivo 
de resgatar a memória da antiga 
Estrada de Ferro de Bragança e 
que os visitantes possam 
conhecer a cultura local e os 
atrativos e serviços turísticos 
localizados ao longo do trajeto. 
Para que a rota turística se 
tornasse viável foi necessário o 
Governo do Estado recuperar a 
pavimentação da PA – 242, para 
possibilitar o acesso as praias e 
balneários da região além da 
implantação de cerca de 200 km 
de sinalização turística e 
identificação histórica   dos   
vestígios   da 
antiga   Estrada   de   Ferro  
Bragança, como antigas 
estações, pontes de ferro, caixa 
d’água e ruínas. 
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Fonte: Elaborado por Lima, 2017 a partir de informações da Secretaria Estadual de Turismo 
(SETUR), 2016. 
Mapa 7- Trecho da antiga estrada de ferro Belém-Bragança 
Fonte: SETUR, 2016. 

 

8.8.2 Trilha Amazônia Atlântica4 
 

A Trilha Amazônia Atlântica é uma trilha de longo curso integrada à Rede Brasileira de 

Trilhas, que conecta rotas históricas, onde você pode explorar o rico patrimônio natural e cultural 

da Amazônia. Pedalando ou caminhando pelo Nordeste Paraense em um caminho continuo, 

percorrendo ramais e trilhas por meio de florestas de terra firme, campos naturais e litoral atlântico 

da Amazônia. 

Além de oportunizar uma experiência incrível para os ciclistas, os caminhantes, ou mesmo, 

os cavaleiros e cavaleiras, a trilha cria uma oportunidade de geração de renda, beneficiando 

dezenas de comunidades. 

São 412 km de percurso atualmente, estendendo-se desde Benevides, na Região 

Metropolitana de Belém, até o município de Viseu, fronteira do Pará com o Maranhão. 

 
 
 
 

 
4 Informações coletadas do site www.trilhaamazoniaatlantica.com.br. Acessado em: 18 mai. 2021. 

http://www.trilhaamazoniaatlantica.com.br/
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9 Estudo de Demanda Turística 

9.1 Considerações iniciais e metodologia 

 
 

Alguns obstáculos foram encontrados para o dimensionamento e a caracterização 

da demanda turística do município de Bragança, devido, principalmente, as poucas 

pesquisas de demanda disponíveis nas épocas em que ocorre a baixa temporada no 

município. A única pesquisa de demanda na baixa temporada utilizada nesse plano é o 

“Estudo de Demanda Turística no Município de Bragança” realizado em agosto de 2017. 

Frente à esta dificuldade, para a realização do levantamento do perfil dos visitantes, 

também foram utilizadas pesquisas de demanda turística executadas pela Companhia 

Paraense de Turismo (PARATUR) e SETUR, durante  as festividades existentes no 

município, tendo a parceria da SECULD. Outro estudo utilizado para ajudar a traçar o perfil 

da demanda turística foi o “Plano de Posicionamento de Mercado do Produto Turístico 

Religioso de Bragança”. Procurou-se com esses estudos, abordar: o perfil 

socioeconômico dos visitantes, lugar de origem, os meios de transporte e de hospedagem 

utilizados, a companhia na viagem, a motivação e o número de pernoites realizados. Além 

disso, os  visitantes puderam avaliara  infraestrutura e apontar melhorias 

para o desenvolvimento turístico na cidade. Abaixo serão apresentados os 

principais 

resultados da pesquisa. 

 
 

9.2 Caracterização da demanda no município de Bragança 

9.2.1 Perfil do visitante 

Em relação ao perfil do visitante, serão expostas as informações mais 

importantes para caracterizá-los e assim traçar o perfil socioeconômico da demanda 

de Bragança e, com isso, direcionar o desenvolvimento da atividade turística no 

município. 

De acordo com a análise dos dados das pesquisas de demanda disponíveis, 

existe um equilíbrio de gênero (51,23% masculino e 48,77% feminino). Quanto à renda 

dos turistas que vão a Bragança, segundo Bragança (2015) são turistas com renda 

entre R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00, em relação a faixa etária o público de adultos com 

uma certa experiência de vida se mostrou mais significativo, já que 32,23% dos 

entrevistados tinham de 35 a 50 anos (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Faixa etária dos visitantes de Bragança 

 
Fonte: Elabora por Lima, 2016 a partir da SETUR. 

 

 
O estado civil que se destaca é dos solteiros, com 55,9% dos casos, seguido 

dos casados ou vive com companheiro com 29,1%, dos divorciados ou separados 

com 7,9%, e, os viúvos representam 7,1% da amostra (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8- Estado civil dos turistas 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de 
Bragança, 2017. 
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Quanto ao nível de escolaridade dos turistas que visitam a cidade de 

Bragança (Gráfico 9), a maioria possui ensino médio (58,3%), seguido dos que 

possuem nível de ensino superior (23,6%) e registrando (8,7%) o nível de ginásio 

(de 5ª a 8ª Série). 

 
Gráfico 9– Escolaridade dos turistas 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de Bragança, 2017. 
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7,80% 
10,00% 

0,00% 

3,10% 2,31% 2,31% 1,52% 1,23% 

 

 

9.2.2 Principais características da demanda de Bragança 

Essa etapa da pesquisa tem como finalidade conhecer a origem dos turistas, a 

forma como chegam à cidade, o que buscam, com quem viajam, onde se hospedam, 

por quanto tempo permanecem e com que frequência visitam Bragança. 

Diante dos dados obtidos (Gráfico 10), pode-se afirmar que o estado do Pará é 

o principal emissor, uma vez que representa 81,73% do total de visitantes. Os demais 

18,27% são oriundos de outros estados, a se destacar o Maranhão, Ceará e São 

Paulo. 

 
Gráfico 10– Estados de origem dos visitantes entrevistados 
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Fonte: Elaborado por Lima, 2016, a partir da SETUR. 

 
 
 
 
 

Ao observar as principais cidades emissoras de visitantes à Bragança, fica 

evidente a predominância dos municípios pertencentes ao próprio Estado do Pará, 

mostrando o forte turismo doméstico existente no município. Belém do Pará destaca- 

se como a principal cidade emissora de visitantes com 39,60%, seguido por Castanhal 

6,09% e Capanema 5,14% (Gráfico 11). 
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Gráfico 11– Principais municípios emissores de visitantes à Bragança 

Fonte: Elaborado por Lima, 2016, a partir da SETUR. 
 

No que se refere aos meios de transportes utilizados para chegar à cidade, os 

turistas demonstraram a preferência por automóveis correspondendo a 41,67% dos 

visitantes, em seguida vem o ônibus com 40,45%, isso acontece devido à grande parte 

da demanda turística de Bragança residir no próprio Estado, assim tornando esses 

meios de transporte os mais utilizados para se chegar ao destino, tendo o avião 

apenas 4,11% de participação nesse processo (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12– Meios de transporte utilizados pelos visitantes de Bragança 

Fonte: Elaborado por Lima, 2016, a partir da SETUR. 
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41,53% 
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Em relação às companhias para viagem a cidade de Bragança se mostra 

principalmente como destino familiar, pois 41,53% dos turistas viajam com a família, 

em seguida vem os que viajam em grupo que representa 29,20% da demanda e por 

último 26,96% das pessoas preferem viajar sozinhas (Gráfico 13). 

 
Gráfico 13– Companhias para viajar até Bragança 

 
 

Fonte: Elaborado por Lima, 2016, a partir da SETUR. 

Gráfico 14– Primeira vez em Bragança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado por Lima, 2016, a partir da SETUR. 
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A demanda também se mostrou fiel ao destino, considerando que 72,80% dos 

visitantes já vieram a Bragança em outras oportunidades, enquanto que 26,75% estão 

visitando a cidade pela primeira vez (Gráfico 14). 

Um dado interessante apontado pelas pesquisas da SETUR foi o tempo de 

permanência na cidade: 98,26% dos visitantes pernoitaram em Bragança. A média de 

permanência dos visitantes de Bragança é 3 dias. A maioria daqueles que pernoitaram 

na cidade 30,14% ficaram hospedados em casa de parentes. A casa de amigos foi o 

segundo meio de hospedagem mais utilizado, somando 22,57%, em seguida vem os 

que hotéis, utilizados por 20,40% dos visitantes que dormiram em Bragança. Percebe- 

se assim por meio desses números que existe de alguma forma por parte da maioria 

dos visitantes uma ligação direta com a cidade. 

Gráfico 15– Meios de hospedagem utilizados pelos visitantes de Bragança 

Fonte: Elaborado por Lima, 2016, a partir da SETUR. 

 

Segundo os dados do estudo de demanda turística (2017) a maioria das 

pessoas que viajaram à Bragança, no período da pesquisa, foi para visitar 

amigos/parentes (43,3%), seguido dos que vieram ao município por motivo de lazer 

ou turismo (30,7%), dos que estiveram para um encontro religioso (7,9%) e dos 

estavam por motivo de evento, congresso ou conferência (7,1%) (Tabela 17). 
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 Tabela 17– Motivo da viagem – Bragança-PA  

Motivo da viagem % 

Visitar Amigos/Parentes 43,3 

Lazer/Turismo 30,7 

Encontro Religioso 7,9 

Evento/Congresso/Conferência 7,1 

Negócio/Trabalho 6,3 

Outro 4,7 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de 
Bragança, 2017. 

 

Entre os turistas que viajaram exclusivamente à lazer (30,7%) aproveitaram 

o tempo livre para conhecer os atrativos naturais do Pará (33,3%), seguido daqueles 

que escolheram como destino Bragança por causa da hospitalidade das pessoas 

(28,2%), para participarem de manifestações culturais e/ou participar de festas 

populares (20,5%) e para conhecer a Amazônia (5,1%) (Tabela 18). 

 
Tabela 18– Motivo da Escolha por Atividades de lazer/turismo – Bragança-PA 

Se lazer motivo da escolha % 

Conhecer os atrativos naturais do Pará 33,3 

Hospitalidade/Qualidade do povo 28,2 

Ver as Manifestações culturais e/ou participar de festas populares 20,5 

Conhecer a Amazônia 5,1 

Conhecer o Patrimônio Histórico e Cultural do Local 2,6 

Outro 10,3 

Total 100 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de Bragança, 2017. 

 

 

A principal forma de conhecimento para preparação da viagem dos turistas que 

vão a Bragança foi através de parentes/colegas/amigos (81,1%), seguido da fonte de 

informação como televisão ou rádio (10,2%) e formas de conhecimento através da 

internet (4,7%) (Tabela 19). 
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Tabela 19– Formas de Conhecimento do município - Bragança/PA  

Fonte de informação 
 % 

Parentes/Colegas/Amigos 81,1 

TV/Rádio 10,2 

Internet 4,7 

Agencia de Viagem/Turismo 2,4 

Outros 1,6 

Fonte de informação 
 

 % 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de Bragança, 2017. 

 

 
Dentre as consultas online feitas para preparação da viagem se destacou as 

pesquisas feitas exclusivamente no Google (48,5%), as pesquisas em internet de 

forma geral (42,4%) e das consultas no site do Governo do Estado do Pará (9,1%) 

(Tabela 20). 

Tabela 20– Formas online de consulta – Bragança-PA 

Fonte online % 

Pesquisas no Google 48,5 

Internet em Geral 42,4 

Governo do Estado do Pará 9,1 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de 
Bragança, 2017. 

O maior gasto realizado na viagem dos turistas foi com hospedagem, em média 

R$ 167,50, seguido do gasto com deslocamento interno R$ 129,25, com alimentação 

R$ 115,59 e dos gastos com passagens médias totais de R$ 109,03 por viagem 

(Tabela 21). 

Tabela 21– Gastos médios individuais na viagem – Bragança-PA 

Itens Gastos - R$ 

Hospedagem 167,50 

Deslocamento Interno 129,25 

Alimentação 115,59 

Passagem 109,03 

Compras 90,46 

Passeios/Eventos 82,22 

Gasto médio Total 115,68 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de 
Bragança, 2017. 



118 
 

 

 

De maneira geral (21,3%) dos turistas permaneceram 3 pernoites na cidade, 

seguido (17,3%) permaneceram 4 pernoites, (16,5%) permaneceram 5 dias e (15,7%) 

permaneceram pelo menos 2 pernoites em Bragança. Porém, de acordo com as 

informações do Estudo de Demanda Turística (2017), 65% dos turistas já estavam 

indo embora na ocasião da entrevista (Tabela 22). 

 
Tabela 22– Permanência média dos turistas – Bragança-PA 

Pernoites % 

1 5,5 

2 15,7 

3 21,3 

4 17,3 

5 16,5 

6 8,7 

7 7,1 

8 3,9 

Outros 3,9 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de 
Bragança, 2017. 

 

As principais atividades realizadas durante esta estadia no município de 

Bragança foram passeios à praia (44,1%), atividades de compras (17,2%), práticas de 

esporte (10,8%) e participação de manifestações culturais ou festas populares (7,5%) 

(Tabela 23). 

 
  Tabela 23– Atividades de lazer realizadas durante a viagem – Bragança-PA  

Atividades de lazer % 

Foi à praia 29 

Fez compras 17,2 

Visitou as praias 15,1 

Praticou esporte 10,8 

Assistiu às manifestações culturais ou participou de festas populares 7,5 

Atividades de lazer % 

Visitou espaços culturais: museus, teatros, feiras, etc. 4,3 

Fez atividades de observação de fauna e/ou flora 4,3 

Fez passeios de barco 4,3 

Visitou ilhas 4,3 

Visitou o conjunto histórico-arquitetônico do local 3,2 

Total 100,00 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de Bragança, 2017. 
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9.3 Percepções e expectativas dos visitantes 

Outras questões que podem ser levantadas se referem à imagem que os 

visitantes tem de Bragança, a partir de perguntas feitas em pesquisas sobre os 

atrativos visitados, a avaliação da estrutura turística e as intenções de retorno à 

cidade. 

A Praia de Ajuruteua, o Mirante de São Benedito e a Orla se mostraram os 

atrativos mais concretizados da cidade. Sobre os locais visitados durante a viagem, o 

mais citado pelos visitantes foi a Praia de Ajuruteua com 13,03%, seguido pelo Mirante 

de São Benedito com 6,52% e pela Orla 4,89%. Com esses resultados verifica-se que 

o turismo de Sol e Praia é o segmento mais procurado pelos turistas que vão à 

Bragança, enquanto que a visita aos demais atrativos se mostrou equilibrada (Gráfico 

16). 

 
 

Gráfico 16– Atrativos visitados em Bragança 

 
Fonte: elaborado por Lima, 2016, através de pesquisas da SETUR realizadas nas festividades 
de Bragança. 

 
 
 

No quesito “avaliação da estrutura turística” de Bragança, os visitantes foram 

estimulados a classificar as variáveis “hospedagem”, “restaurantes”, “limpeza pública”, 

“segurança pública”, “monumentos históricos”, “praias”, “balneários”, “museu”, 

“artesanato”, “campos naturais”, “culinária”, “folclore”, “comércio”, “serviços”, 
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Tabela 24– Avaliação da estrutura turística de Bragança 

 
Excelente Bom Regular Ruim/Péssimo 

Não 
respondeu 

Hospedagens 16,14% 42,10% 14,74% 2,81% 24,21% 
Restaurantes 13,68% 51,70% 14,85% 3,63% 16,14% 

Limpeza pública 8,77% 44,80% 32,87% 7,48% 6,08% 

Segurança 
pública 

6,76% 45,11% 32,87% 9,32% 5,94% 

Monumentos 
históricos 

20,88% 32,69% 10,71% 3,57% 32,15% 

Praias 26,65% 34,89% 10,44% 2,75% 25,27% 
Balneários 18,68% 35,44% 6,32% 0,00% 39,56% 

Museu 14,83% 32,42% 8,52% 1,37% 42,86% 

Sinalização 4,91% 41,64% 30,76% 16,49% 6,20% 

 
Excelente Bom Regular Ruim/Péssimo 

Não 
respondeu 

Artesanato 20,05% 43,41% 4,95% 1,37% 30,22% 

Campos naturais 14,29% 26,10% 7,14% 0,27% 52,20% 
Culinária 34,17% 35,83% 2,50% 0,00% 27,50% 
Folclore 29,40% 39,83% 4,67% 0,00% 26,10% 

Comércio 8,65% 50,64% 20,47% 3,63% 16,61% 

Serviços 5,49% 37,91% 20,06% 3,02% 33,52% 

Animação 
noturna 

19,64% 44,68% 16,04% 4,26% 15,38% 

Serviços de táxi 7,36% 41,41% 19,15% 4,09% 27,99% 

“animação noturna”, “sinalização” e “serviços de táxi”. Foram atribuídos conceitos 

“excelente”, “bom”, “regular” e “ruim/péssimo” (Tabela 24). 

 
Fonte: elaborado por Lima, 2016 através de pesquisas da SETUR realizadas nas festividades 
de Bragança. 

 

De maneira geral, a culinária foi o item mais bem avaliado pelos visitantes, as 

respostas “excelente” e “bom” somados chegam a 70% das opiniões. Os meios de 

hospedagem foram bem avaliados pelos visitantes, sendo que 42,10% classificou 

como “bom” e 16,14% como “excelente”. Os restaurantes receberam uma avaliação 

satisfatória com 51,70% que o classificaram como “bom”. A limpeza também foi bem 

avaliada com 44,80% que classificou como “bom”, mas que requer uma atenção, para 

que esses índices positivos de avaliação não sofram quedas, pois 32,87% 

consideraram apenas regular. A segurança recebeu uma avaliação positiva dos 

visitantes com 45,11% considerando-a como “bom”, mas que também precisa de certa 

atenção, pois 32,87% avaliaram como regular. Os demais itens como “monumentos 

históricos”, “praias”, “museu”, “sinalização”, “artesanato”, “campos naturais”, “folclore”, 

“comércio”, “serviços”, “animação noturna” e “serviços de táxi”, todos estes receberam 

maiores índices como “bom”. 
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Gráfico 17– Estimativa do retorno do turista à Bragança 

Fonte: elaborado por Lima, 2016, através de pesquisas da SETUR realizadas nas festividades de 

Bragança. 

 
Percebe-se que Bragança apresenta uma boa imagem perante os seus visitantes, 

ao mesmo tempo em que possui enorme potencial turístico. Nas pesquisas quando 
indagados se pretendiam voltar à cidade, 97,21% dos turistas afirmaram que sim e 1,23% 
que não (Gráfico 17). 

 
A beleza natural (28,1%) e a gastronomia (28,1%) de Bragança, seguido do 

aspecto cultural (23,8%) e da hospitalidade (16,8%) da cidade foram os principais 

aspectos positivos citados pelos turistas (Tabela 25). 

 
Tabela 25– Aspectos positivos indicados na viagem – Bragança-PA 

Aspectos Positivos % 

Beleza Natural 28,1 

Gastronomia 28,1 

Aspecto Cultural 23,8 

Hospitalidade 16,8 

Infraestrutura Turística 2,2 

Clima 1,1 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município 

de Bragança, 2017. 
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E dentre os aspectos negativos mais citados na pesquisa, tem-se a 

segurança (42,8%), seguido de infraestrutura turística (12,7%), limpeza urbana 

(12,1%), infraestrutura urbana (6,9%), e trânsito (5,8%) (Tabela 26) 

 
Tabela 26– Aspectos negativos indicados na viagem – Bragança-PA 

Aspectos Negativos % 

Segurança 42,8 

Infraestrutura Turística 12,7 

Limpeza Urbana 12,1 

Infraestrutura Urbana 6,9 

Trânsito 5,8 

Preço 4 

Transporte Público 3,5 

Informação 3,5 

Serviços 3,5 

Infraestrutura de Saneamento 1,7 

Entretenimento 1,2 

Desigualdade Social 1,2 

Divulgação / Promoção 1,2 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de 
Bragança, 2017. 

 

De modo geral buscou-se saber o nível de satisfação desta viagem entre os 

turistas que passaram por Bragança, constatou-se que 81,1% dos visitantes 

pretendem voltar ao Pará e com percentual de 74% recomendariam o Pará como 

destino turístico a um amigo ou parente. E por fim 56% dos turistas avaliaram sua 

viagem à Bragança em melhor do que estavam esperando, seguido dos que avaliaram 

a viagem em não foi nem melhor nem pior do que esperava, com percentual de 37% 

(Tabela 27). 

Tabela 27– Avaliação da viagem ao Pará – Bragança-PA 
 

Avaliação da viagem ao Pará % 

 

Foi muito melhor do que esperava 
3,1 

Foi melhor do que esperava 
56 

Não foi nem melhor nem pior do que esperava 
37 

Foi pior do que esperava 
3,1 

Não sabe 
0,8 

Total 100,0 

Fonte: Pesquisa turismo receptivo estudo da demanda turística município de 
Bragança, 2017. 
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9.4 Análise macroambiental 

A partir do diagnóstico realizado é possível identificar o contexto da realidade 

do destino turístico de maneira mais global, ou seja, o que Ruschmann (1997) 

denominou de visão analítica do fenômeno turístico na localidade. Isto é possível uma 

vez que se procedeu os levantamentos das informações necessárias para se 

conhecer as peculiaridades do destino turístico. O diagnóstico, portanto, é a visão que 

se tem do núcleo receptor, a partir do inventário, que possibilita analisar o ambiente 

interno (pontos fortes e fracos) e o ambiente externo (ameaças e oportunidades) para 

o desenvolvimento do turismo. 

Neste contexto, a análise macroambiental objetiva conhecer a situação- 

problema para que o processo de planejamento percorra um caminho de saída da 

situação atual para a finalidade que se deseja (FONSECA FILHO, 2014). A análise 

macroambiental interna busca compreender o destino turístico por dentro, ou seja, 

avalia a sua estrutura sob os aspectos positivos e negativos (PETROCHI, 2009). 

Dessa maneira, faz-se uma análise dos “ativos em um destino turístico” (PETROCHI, 

2009, p. 116) que podem ser tangíveis e intangíveis resultando em um quadro da 

situação do destino. 

A reunião destas informações resultará em orientações para o processo de 

planejamento, pois trata-se da compilação de dados acerca do destino turístico do 

ponto de vista da sua estrutura interna que resultará em pontos fortes e fracos. A 

análise macroambiental interna, pontos fortes e fracos, permitirá mitigar os pontos 

fracos e potencializar os fortes (Quadro 15). Bem como, a análise macroambiental 

externa, oportunidades e ameaças, possibilitará elaborar estratégias para 

potencializar as oportunidades e diminuir as consequências das ameaças. 
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Quadro 15- Pontos fortes e fracos do município de Bragança 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Sinalização das vias dentro da cidade. 1. Acessibilidade para deficientes circularem na cidade. 

2. Programas de educação no trânsito 2. Ausência de ciclovias. 

3. Boa receptividade da população para com os turistas.  

4. Beleza dos recursos naturais. 3. Problemas de organização e estrutura do transporte público. 

5. Ampla oferta de atrativos turísticos. 4. Projetos de preservação ambiental pontuais. 

6. Rico patrimônio histórico 5. Dificuldades de acesso para Ajuruteua e comunidades 
tradicionais. 

7. Diversidade de praças para o lazer da população e turistas. 6. Erosão da orla de Ajuruteua 

8. Manifestações culturais. 7. Ocupação desordenada da praia de Ajuruteua. 

9. Ampla oferta de restaurantes. 8. Sazonalidade nos hotéis. 

10. Produção de artesanato pelas comunidades. 9. Carência de supervisão e manutenção do patrimônio 
histórico. 

11. Qualidade da gastronomia bragantina. 10. Estrutura de interpretação do patrimônio cultural. 
 11. Difícil acesso a informações turísticas. 
 12. Ausência de acessibilidade nos atrativos. 

 13. Inexistência de infraestrutura de visitação em ambientes 
naturais. 

 14. Baixa qualificação da mão de obra para atuar no receptivo 
turístico local. 

 15. Pequeno poder de investimento do empresariado local 
nos atrativos. 

 16. Falta divulgação dos pontos de venda de artesanato. 
 17. Imagem turística não consolidada. 

 18. Ausência do poder público em relação a apoio ao turismo 
nas comunidades. 

 19. Pesquisas de demanda turística na baixa temporada. 
 20. Busca de novos segmentos turísticos. 
 21. Não existência de um plano municipal de turismo 
 22. Inventário da Oferta turística desatualizado. 

Fonte: Elaborado por UFPA, 2017 a partir de informações obtidas em visitas técnicas. 



126 
 

9.5 Análise SWOT 

A Análise macroambiental interna e externa utiliza a técnica que identifica as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT da sigla em inglês). Tal análise 

preconiza que a partir do conhecimento destes itens é possível planejar o destino 

turístico em um processo dinâmico que consiga minimizar os efeitos dos pontos 

negativos identificados. A análise SWOT de Bragança (Quadro 16), é uma ferramenta 

importante para o planejamento e demonstra a necessidade de um conhecimento 

profundo sobre a realidade do destino turístico. 

 
Quadro 16- Análise SWOT 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

• Sazonalidade • Novo mapa do turismo brasileiro – 2021 

• Oferta de poucos leitos no município • Fortalecimento da região do caeté, com 
grupo empresários e gestores do 
turismo 

• Concorrência com destinos 
melhor promovidos, como Salinas 

• Realização da FITA 2021 – promoção do 
destino 

• Falta de maior divulgação do destino 
pelo estado 

• Credibilidade do destino 

• Dificuldades na captação de recursos 
federais e estaduais, pela abertura de 
poucos editais voltados para o turismo nos 
últimos anos ou entraves como o 
município 
no CAUC 

• Bragança fazer parte da Amazônia o 
que imprime um status de alcance 
internacional para o destino 

 • Manifestações culturais e atrativos 
naturais com reconhecimento estadual, 
regional e nacional, quiçá 
internacional, como a Marujada de São 
Benedito e a 
Praia de Ajuruteua; 

PONTOS FRACOS PONTOS FORTES 

• Secretaria Municipal de Turismo (SETUR) 
fragilizada estruturalmente, sem autonomia e 
capacidade financeira, 
orçamento exíguo para pasta; 

• Eleições municipais, como oportunidade 
renovação do compromisso com a 
atividade turística por meio do gestor do 
executivo e legislativo; 

• Quadro Técnico reduzido na SETUR • Elaboração do PPA municipal como 
possibilidade de aumento da rubrica para 
o fomento ao turismo; 

• Não há programas de incentivo fiscal e 
creditício aos empresários do setor de turismo 
no município; 

• Entrega do plano municipal de turismo; 

• Necessidade de reforma e ampliação de 
sinalização turística no município; 

• Potencial para outras modalidades de 
turismo como: ecoturismo, turismo 
rural; 

• Produtos turísticos não definidos para 
comercialização 

 

• Não envolvimento da população local nos 
processos do turismo 
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• Serviços turísticos de baixa qualidade pelo 
nível mediano de 
capacitação dos trabalhadores do turismo; 

 

• Falta de maior divulgação pela prefeitura, de 
destaque para o turismo, no site institucional 
da prefeitura, por exemplo; 

 

• Falta de participação da iniciativa privada na 
atividade turística; 

 

• Falta setorização das funções chaves 
da SETUR. 
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PARTE III – PROGNÓSTICO 

 
 

10 CAMINHOS PARA O FUTURO 

Após a etapa do diagnóstico, o prognóstico busca projetar as variáveis dos 

objetivos, diretrizes, estratégias e projetos para modificar o cenário em uma 

perspectiva de sucesso futuro. Para tanto, é importante que as informações 

levantadas sejam a mais próxima possível do contexto da realidade local. Nesse 

aspecto, o prognóstico traz segurança para o estudo e permite elaborar ações/projetos 

com horizontes de curto, médio e longo prazos. 

 
10.1 Diretrizes e estratégias quanto a infraestrutura turística 

Há necessidade de incentivo e investimentos em equipamentos turísticos como 

revitalização e construção de novos hotéis e restaurantes, para atender o aumento da 

demanda turística, dando suporte para que o município possa comportar da melhor 

forma possível esses visitantes, principalmente na alta temporada. Pode-se também 

melhorar e adequar a infraestrutura dos empreendimentos que já estão em 

funcionamento no município de Bragança, principalmente com relação a 

acessibilidade, assim tornando esses locais aptos a receber pessoas PcD e 

mobilidade reduzida. 

Para a praia de Ajuruteua a implantação de um estacionamento para carros 

de pequeno porte, com o intuito de organizar e controlar adequadamente esses 

veículos dentro desse espaço, no qual pode ser proposto aos usuários do 

estacionamento na praia a cobrança de uma taxa, em que a renda gerada vai ser 

revestida para um Fundo Municipal de Turismo (FUNTUR). 

O ordenamento do trafego de automóveis e caminhões no centro histórico de 

Bragança, se faz necessário para que a estrutura desses patrimônios não fique 

comprometida e deteriorada devido a circulação desses veículos pesados, sendo 

importante indicar rotas alternativas que não possua patrimônios em seu trajeto e 

assim não havendo os referidos problemas citados anteriormente, e com isso 

ajudando a conservar melhor esses espaços que possuem uma relevância histórica 

para o município. 

Um dos problemas detectados durante as visitas técnicas realizadas em 

Bragança foi a ausência de sinalização turística em grande parte dos atrativos, além 

da insuficiência de sinalizações espalhadas nas principais vias da cidade que facilite 

o turista encontrar esses atrativos, em que é importante que haja ua 

readequação/revitalização e implantação da sinalização turística, para que as 
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informações desses espaços possam ajudar o turista da melhor maneira possível 

localizar os atrativos. 

Projetos: 

1. Estacionamento para carro pequeno na praia de Ajuruteua; 

2. Reforma e adaptação do terminal Rodoviário; 

3. Ordenamento do trafego de automóveis e caminhões no centro histórico; 

4. Readequação/Revitalização/implantação da Sinalização turística; 

5. Incentivo a criação de novos empreendimentos turísticos; 

6. Melhorar os empreendimentos existentes no município; 

7. Criar espaços para eventos de pequeno, médio e grande porte; 

8. Criar Protocolo de Higienização e Sanitização. 

 
 

10.2 Diretrizes e estratégias quanto aos atrativos turísticos 

Aos atrativos turísticos propõem-se que haja reestruturação dos mesmos, de 

forma que dê condições para receberem os turistas adequadamente, e que possa 

proporcionar acessibilidade a todos, outra ação seria capacitar e orientar os 

profissionais de turismo que estão em constante contato com o turista, tendo o dever 

de conduzir, atender e prestar informações a esses visitantes durante as visitações 

nos atrativos que necessitam da presença desses condutores. 

Restaurar o patrimônio histórico do município, e com isso criar um roteiro em 

que esses possam ser incluídos. A rica história encontrada nas edificações de 

Bragança e sendo uma maneira de preservar a memória desses espaços que em sua 

maioria encontra-se hoje em estado de abandono. 

Fomentar novos roteiros como o gastronômico, visto o potencial encontrado no 

município para esse segmento, tornando a gastronomia uma alternativa de turismo 

que o visitante pode despertar interesse em conhecer. 

Projetos: 

1. Identificar Roteiros real e potencial, nas temáticas: turismo gastronômico; 

ecoturismo; turismo cultural; turismo religioso; turismo de eventos; turismo 

comunitário; 

2. Formatação de Roteiros Integrados intramunicipal e intermunicipal 

envolvendo Tracuateua e Augusto Correa; 
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3. Melhorar e restaurar o patrimônio histórico; 

4. Revitalizar, readequar e refuncionalizar as orlas de Bragança e Ajuruteua; 

5. Urbanização turística da vila e praia de Ajuruteua; 

6. Criar a Escola de Música Bragantina. 

 
 

10.3 Diretrizes e estratégias quanto a gestão do turismo 

Elaborar ações de forma a sensibilizar a comunidade quanto ao potencial 

turístico de Bragança e do turismo como alternativa de geração de emprego e renda 

para o município. Criação de programas de incentivo à produção cultural, além de 

espaços próprios para exposição e venda dessas produções. 

O apoio do poder público se faz necessário nas comunidades tradicionais que 

veem o turismo como uma forma de geração de emprego e renda por meio das suas 

produções artesanais e pelo lado do turista proporciona uma experiência em conhecer 

o modo de produção dessas comunidades e também adquirir esses produtos, 

contribuindo com um aumento da renda desses lugares. 

Pode-se destacar a necessidade da operacionalização do Plano Municipal de 

Turismo para Bragança, visando planejar o turismo no município, através das 

diretrizes e ações que compõem o mesmo. 

A criação do FUNTUR é uma medida que visa realizar investimentos em ações 

voltadas para a atividade turística, e também como um aporte e incentivo para que 

ocorra a criação de novos empreendimentos turísticos, assim gerando para o 

município mais emprego e renda para a população. 

Bragança possui sua alta temporada durante as grandes festividades e no 

período de férias, fora esses períodos o município acaba sofrendo com a 

sazonalidade. Através de pesquisas com os turistas durante o período de baixa 

temporada pode-se conhecer o que o turista deseja fazer em Bragança nessas 

épocas, essas informações podem contribuir para um planejamento adequado 

descobrindo outros segmentos turísticos potenciais, que vise acabar ou diminuir a 

sazonalidade que ocorre no município. 

Projetos: 

1. Criação do FUNTUR; 

2. Implantar e fortalecer a Secretaria de Turismo de Bragança; 

3. Aprovar e regulamentar o PMT (Executivo e Legislativo); 

4. Combater a sazonalidade; 
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5. Elaborar mecanismos que ajudem a sensibilizar a população para a 

importância do turismo em Bragança; 

6. Maior presença do poder público dentro das comunidades produtoras 

tradicionais. 

 
10.4 Diretrizes e estratégias quanto a comercialização do destino turístico 

Elaborar instrumentos de marketing que mostrem as belezas que a cidade 

possui e as experiências que podem ser proporcionadas no intuito de atrair mais 

turistas nacionais e internacionais, e com isso aumentar a demanda vinda de outros 

lugares fora do estado do Pará, em que esse trabalho de divulgação poderia ser feito 

em parceria com a SETUR. Incentivar ainda mais a participação em Feiras de 

Turismo, em que além de divulgar o próprio destino e os produtos que são feitos em 

Bragança como por exemplo a farinha e o artesanato, que consequentemente acaba 

gerando mais renda para esses produtores por meio desses eventos. 

Projetos: 

1. Articular o mercado interno e externo; 

2. Marketing do Destino; 

3. Participações em feiras e eventos dentro e fora de Bragança; 

4. Posicionar Bragança no mercado turístico enquanto segmento do Turismo 

Religioso; 

5. Criar o selo turístico dos atrativos e empreendimentos de Bragança. 

 
 

10.5 Diretrizes e estratégias quanto ao fortalecimento institucional e de 

articulação intermunicipal e regional 

A criação de corredores turísticos tendo o planejamento envolto de três 

municípios, que englobaria além de Bragança também seria composto por municípios 

limítrofes que fazem parte da microrregião bragantina que são: Augusto Corrêa e 

Tracuateua. O corredor turístico acaba sendo uma oportunidade para fortalecer as 

instituições e contribuir significativamente para o desenvolvimento da região 

bragantina, tendo a atividade turística um papel importante nesse processo, podendo 

melhorar a qualidade de vida da população dessa região, gerando emprego e renda 

com o turismo. Com a criação desses corredores turísticos é importante ter um 

Conselho Intermunicipal de turismo tendo como membros os municípios já citados 

anteriormente, em que durante o ano ocorra reuniões periódicas para fazer 
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levantamentos sobre o andamento do projeto, além de discutir as próximas medidas 

a serem tomadas para o planejamento turístico intermunicipal. 

Projeto: 

1. Criar corredores turísticos englobando municípios que fazem limite 

territorial com Bragança e que tenham interesses comuns para o desenvolvimento de 

turismo; 

2. Criar um Conselho Intermunicipal de Turismo; 

3. Realizar estudo para o zoneamento turístico do município; 

4. Articular com as Secretarias de Educação, Assistência e 

Desenvolvimento Rural projetos para o fortalecimento institucional do turismo; 

5. Articular com as Associações Empresariais projetos para o 

fortalecimento institucional do turismo. 

 
10.6 Diretrizes e estratégias quanto a capacitação dos profissionais que atuam 

no setor turismo 

Um ponto que pode ser observado se refere a melhorias na receptividade aos 

turistas nos equipamentos turísticos, podendo ser ofertado treinamentos de bom 

atendimento e prestação de serviço, direcionado para funcionários dos 

empreendimentos turísticos e pessoas que estejam interessadas em trabalhar no 

setor turístico, com isso pode oferecer ao turista um melhor serviço e atendimento 

possível dentro de Bragança. 

Projetos: 

1. Capacitar os agentes da cadeia produtiva do turismo; 

2. Buscar parcerias com instituições que realizem cursos de capacitação. 

 
 

10.7 Projetos e prazos 

O prognóstico, enquanto projeção de variáveis futuras, permite visualizar 

perspectivas desejadas, mas que prescinde de um esforço de todos os agentes 

envolvidos para se tornar realidade. A tarefa dos planejadores, como consequência 

de um processo de planejamento estratégico e participativo, é o de estabelecer metas 

que possam ser cumpridas dentro de um prazo exequível. Os projetos necessitam ser 

executáveis e, para tanto, é importante a identificação dos responsáveis no âmbito 

público ou particular. 
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O prognóstico, como exercício de conjecturas sobre o futuro, deve prospectar 

situações diversas e cenários que possibilitem o alcance dos objetivos propostos. 

Nesse aspecto, as soluções decorrentes devem estar embasadas em metas de curto 

prazo (menos de um ano), de médio prazo (de um a cinco anos) e de longo prazo 

(mais de cinco anos) (Quadro 17). Entretanto, para se alcançar o sucesso, ou seja, o 

objetivo desejado com o plano, depende-se de variáveis as mais diversas tais como a 

governança política e a internalização do plano como responsabilidade de todos. 

 
Quadro 17- Projetos, prazos e responsáveis 

 

ITEM PROJETO PRAZO RESPONSÁVEIS 

10.1 1. Estacionamento para carro pequeno na 
praia de Ajuruteua; 
2. Reforma e adaptação do terminal 
Rodoviário; 

3. Ordenamento do trafego de automóveis 
e caminhões no centro histórico; 
4. Readequação/Revitalização/implantaçã 
o da Sinalização turística; 
5. Incentivo a criação de novos 
empreendimentos turísticos; 
6. Melhorar os empreendimentos existentes 
no município; 
7. Criar espaços para eventos de pequeno, 

médio e grande porte; 
8. Criar Protocolo de Higienização e 
Sanitização. 

Curto 

Curto 

Curto 

Curto 

Médio 

Médio 

Médio 

Curto 

Prefeitura/SETUR/DEMUTRAN 

Prefeitura/SETUR/SINART 

Prefeitura/SETUR/DEMUTRAN 

Prefeitura/SETUR/DEMUTRAN 

Prefeitura/SETUR/ACP/CDL 

Prefeitura/SETUR/Empreendedores 

Prefeitura/SETUR/Empreendedores 

Prefeitura/SEMUSB 

10.2 1. Identificar Roteiros real e potencial, nas 
temáticas: turismo gastronômico; 
ecoturismo; turismo cultural; turismo 
religioso; turismo de eventos; turismo 
comunitário; 
2. Formatação de Roteiros Integrados 
intramunicipal e intermunicipal envolvendo 
Tracuateua e Augusto Correa; 
3. Melhorar e restaurar o patrimônio 
histórico; 
4. Revitalizar, readequar e refuncionalizar 
as orlas de Bragança e Ajuruteua; 
5. Urbanização turística da vila e praia de 
Ajuruteua; 
6. Criar a Escola de Música Bragantina. 

Curto 

 
 

Curto 

Médio 

Médio 

Médio 

Prefeitura/SETUR 

 
 

Prefeituras/SETUR 

Prefeitura/SETUR/SECULD/IPHAN 

Prefeitura/SETUR/SEMMA/SINFRA 

Prefeitura/SETUR/SECULD 

10.3 1. Criação do FUNTUR; 
2. Implantar e fortalecer a Secretaria de 
Turismo de Bragança; 
3. Aprovar e regulamentar o PMT (Executivo 

e Legislativo); 
4. Combater a sazonalidade; 
5. Elaborar mecanismos que ajudem a 
sensibilizar a população para a importância 
do turismo em Bragança; 
6. Maior presença do poder público dentro 
das comunidades produtoras tradicionais. 

Curto 
Curto 

 

Curto 
 

Médio 
Médio 

 
 

Curto 

Prefeitura/SETUR/Câmara 
Prefeitura/SETUR 

 

Prefeitura/SETUR/Câmara 
 

Prefeitura/SETUR 
Prefeitura/SETUR/SEMED 

 
 

Prefeitura/SETUR/SEMAGRI 

10.4 1. Articular o mercado interno e externo; 
2. Marketing do Destino; 
3. Participações em feiras e eventos dentro 
e fora de Bragança; 
4. Posicionar Bragança no mercado 
turístico enquanto segmento do Turismo 
Religioso; 

Médio 
Curto 
Curto 

Curto 

Curto 

Prefeitura/SETUR/SETUR 
Prefeitura/SETUR 
Prefeitura/SETUR/SETUR 

Prefeitura/SETUR 

Prefeitura/SETUR 
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 5. Criar o selo turístico dos atrativos e 
empreendimentos de Bragança. 

  

10.5 1. Criar corredores turísticos englobando 
municípios que fazem limite territorial com 
Bragança e que tenham interesses comuns 
para o desenvolvimento de turismo; 
2. Criar um Conselho Intermunicipal de 
Turismo; 

3. Realizar estudo para o zoneamento 
turístico do município; 
4. Articular com as Secretarias de 
Educação, Assistência e Desenvolvimento 
Rural projetos para o fortalecimento 
institucional do turismo; 
5. Articular   com as Associações 
Empresariais projetos para o fortalecimento 
institucional do turismo. 

Médio 

 
 

Médio 

Médio 

Curto 

 
 
 

Curto 

Prefeitura/SETUR/SETUR/Prefeituras 

 
 

Prefeitura/SETUR/Prefeituras 

Prefeitura/SETUR/SEMMA 

Prefeitura/SETUR/SEMED/SEMTRAPS 

 
 
 

Prefeitura/SETUR/ACP/CDL 

10.6 1. Capacitar os agentes da cadeia 

produtiva do turismo; 
2. Buscar parcerias com instituições que 
realizem cursos de capacitação. 

Médio 
 

Médio 

Prefeitura/SETUR/SEMED/SECULD 
 

Prefeitura/SETUR/SEMED/UFPA 
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11 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO 
 

O PMT de Bragança terá como instrumento de avaliação e monitoramento a 

Matriz Status Report (Figura 121), que possibilita o acompanhamento das ações, seus 

entraves e avanços, com objetivo de manter sob controle o andamento dos projetos e 

suas ações. A matriz é aplicada a partir da observação dos seguintes indicadores: 

prazo; custo; escopo; participação. Os quais serão avaliados e monitoradas para que 

os objetivos sejam alcançados e se for o caso, ajustes sejam realizados visando 

otimizar sua execução. 

 
Figura 121- Modelo da Matriz Status Report 

 
Status Report 

 

PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE BRAGANÇA 

Nome do Projeto: 

Período de: 
 

Até: 
 

Sumário Executivo do Projeto 

Status 
 

Conforme Planejado 
 

Riscos Gerenciáveis 
 

Situação 
Crítica 

Indicador por Área 
Status Comentário/Ação Requerida 

Prazo (SPI)   

Custo (CPI)   

Escopo   

Participação   

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

Código da EAP Atividades e Produtos Concluídos Início Término  

Status 

     

Atividades Concluídas no Período 

EAP Atividade Responsável Início Término 

     

Atividades em Andamento 

EAP Atividade Responsável Início Término  

St 
at 
us 

      

Atividades para o Próximo Período 

EAP Atividade Responsável Início Término 

     

Pontos de Atenção 

Descrição do Problema 
Status 

Descrição da Ação Responsável Previsã 
o 

     

     



136 
 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PMT de Bragança vem atender solicitações provenientes do poder público, 

do setor privado e das comunidades. Tal esforço foi liderado pela Prefeitura de 

Bragança, através da SETUR, em parceria com a FACTUR/UFPA e com a 

intermediação da FADESP. Como visto, metodologicamente o PMT foi construído 

coletivamente por meio de técnicas do planejamento estratégico participativo, 

processo iniciado no ano de 2015. 

Ressalte-se que o documento denominado de “Plano” é um instrumento 

imprescindível e que objetiva sistematizar as ações sob o tema do turismo. Para tanto, 

foram analisadas a demanda e a oferta turística do município para, posteriormente, 

definir as estratégias, diretrizes e projetos imperiosos ao seu desenvolvimento. 

Todavia, para que haja a sinergia indispensável à execução desse instrumento, faz- 

se necessário parcerias e alianças entre as instituições públicas, empresas e 

comunidades interessadas no processo do turismo local. 

Desde as primeiras ações em direção a elaboração do PMT de Bragança, este 

foi sinergicamente debatido, analisado e pactuado com os agentes do turismo 

presentes no município. Para isso, a SETUR articulou os interessados e envolvidos 

por meio de reuniões e demais eventos inserindo-os como responsáveis na 

construção deste importante instrumento de planejamento. Desse modo, alcançando 

o objetivo de organizar, planejar e definir estratégias e ações que impulsionem o 

turismo local, articulando a região, o estado e o país, assim como o turismo 

internacional. 

O PMT é um instrumento dinâmico e flexível, apresentando as linhas 

norteadoras do processo de desenvolvimento do turismo e subsidiado pelos saberes 

locais. Tais saberes como, por exemplo, a preservação do patrimônio material e 

imaterial, as manifestações culturais, legitimam a prática da comunidade. É o saber- 

fazer do turismo nas dimensões institucionais, comunitárias e mercadológicas. 

Com linha temporal de cinco anos o PMT objetiva cumprir com as diretrizes e 

metas as quais, por meio do dinamismo da sociedade, devem sofrer revisões, 

inclusive incentivando o protagonismo da população local. O PMT reflete o importante 

momento que o segmento do turismo assume no município, consolida o compromisso 

de tornar Bragança uma referência turística no estado do Pará, no Brasil e no mundo, 

a partir de sua diversidade biossociocultural, com participação e protagonismo do 

cidadão bragantino. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

FACULDADE DE TURISMO 

 

Este roteiro de entrevista é parte integrante do Plano Municipal de Turismo de 

Bragança (Pa) a ser realizado com membros das comunidades de Fazendinha, 

Camutá, Vila-Que-Era e São Mateus. O estudo está sob a coordenação da Profa. Dra. 

Silvia Helena Ribeiro Cruz, da Faculdade de Turismo (FACTUR), da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Ressalte-se que a sua participação é muito importante para 

que se possa dimensionar a necessidade do desenvolvimento turístico em sua 

localidade e, para tanto, pede-se a gentileza em respondê-lo. Enfatize-se que as 

questões aqui levantadas serão utilizadas apenas com o fim de analisar o turismo sob 

a percepção dos moradores das comunidades citadas e, portanto, serão mantidas em 

sigilo e asseguradas pela coordenação do projeto. 

 

 
1. Quanto tempo existe a comunidade? 

2. Onde é realizada a maior parte das vendas? 

3. Quantas pessoas trabalham na produção e venda dos produtos da 

comunidade? 

4. A comunidade possui infraestrutura receptiva, ou seja, para receber 

visitantes? 

5. Existe muita demanda para o turismo, ou seja, vem muitas pessoas de 

fora para a comunidade? 

6. Quais as dificuldades existentes na comunidade? 
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ANEXO A – ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
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ANEXO B – ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO DA SETUR BRAGANÇA 
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